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Castricum - Een dame uit 
Castricum wil graag alle le-
zers waarschuwen. 

De grote kerskrans die aan 
de voordeur hing is in de 
nacht van vrijdag op zater-

Waarschuwing

Castricum - Op het plein 
voor de Pancratiuskerk werd 
zaterdagavond een theater-
stuk neergezet door leerlin-
gen van het Bonhoeffercol-
lege, aangevuld met dansers 
van het Nova College. 
Vlog je hart is een muzika-
le theaterproductie, die ook 
nog te zien is op 21 decem-
ber op het Burgemeester Ni-
leneplein in Heemskerk om 
20.00 uur. Het verhaal gaat 
over Floor (Sterre Boot), een 
vlogster met 500.000 vol-
gers. Ze krijgt een app van 
Apple waarmee ze naar an-
dere plaatsen kan reizen en 
ze komt terecht in Nazareth, 
waar ze een zwangere vrouw 
op een ezel voorbij ziet ko-
men. Zo wordt de verbinding 
gelegd tussen de leefstijl van 
jongeren in Nederland an-
no 2017 en het eeuwenou-

de kerstverhaal over Jozef en 
Maria. Het script is geschre-
ven door de leerlingen onder 
leiding van docente Neder-
lands Marijke Lute en docent 
wiskunde Peter Paul Rauwer-
da. Ellen Philips is de regis-
seur, samen met Tabor Idema 
en Suzan Doodeman van het 
Nova College. 
Zang en muziek werden ge-
dirigeerd door muziekdo-
cent Klaas Sabel en leerling 
Kris Aardenburg was de pro-
ductieleider. Na het applaus 
sprak burgemeester Toon 
Mans zijn grote waardering 
en goede wensen uit. Hanne-
ke Klinkert sprak namens de 
Raad van Kerken Castricum 
haar dank uit aan de spon-
sors en Esther Carton las het 
gedicht Goede Machten van 
Dietrich Bonhoeffer voor. Fo-
to: Henk Hommes.

dag verdwenen. ,,Mijn man, 
die overleden is, heeft de 
krans gemaakt en daarom 
heeft die voor mij een emo-
tionele waarde. Laat iedereen 
die versieringen buiten heeft 
hangen die goed verankeren 
zodat ze niet zomaar meege-
nomen kunnen worden.”   

Candlelight shopping
Castricum - Op zaterdag 
23 december wordt Candle-
light shopping gehouden. De 
winkels in het dorpshart zijn 
open van 17.00 tot 21.00. Er is 
muziek, een levende kerststal 
en een treintje dat door het 
verlichte dorp rijdt. Natuurlijk 
ontbreekt de kerstman niet. 

Om 18.30 uur begint een 
Flashmob voor Club Mariz op 
de Dorpsstraat, om 20.00 uur 
gaat de Santa Run van start 
bij café My Way. 
De als kerstman verklede 
deelnemers rennen tussen 
de Pancratiuskerk en de Ra-
bobank.

Kerstpakkettenactie Caritas
Limmen - Komend weekend 
gaat Nederland weer massaal 
aan tafel. Veel mensen heb-
ben echter weinig te beste-
den of verkeren in een soci-
aal isolement. Om deze men-
sen een hart onder de riem 
te steken, wil de werkgroep 
Caritas afdeling Limmen hen 
ook dit jaar voor de feest-
dagen een attentie aanbie-
den in de vorm van een en-
velop met een kleine financi-
ele bijdrage en een kerstpak-
ketje. Afgelopen jaren heb-
ben vele inwoners van Lim-

men deze actie ondersteund 
door hun kerstpakket of een 
deel daarvan ter beschikking 
te stellen. 
De organisatie hoopt dat 
veel mensen een bijdrage 
neerzetten in de Mariaka-
pel of afgeven aan de pas-
torie voor donderdagavond 
21 december. Financiële 
steun is mogelijk via NL32R-
BRB0900833025 t.n.v. PCI 
Limmen. Een envelopje in 
de brievenbus van de pasto-
rie komt uiteraard ook op de 
juiste plek terecht.

Henny Huisman vertelt 
kerstverhaal, Emma zingt 

Castricum - Henny Huisman 
vertelt op zaterdagavond 23 
december tijdens Candle-
light-shopping het kerstver-
haal. Hij doet dat in de oude 
Dorpskerk om 19.00 uur en 
om 20.00 uur. Henny doet dat 
als herder tussen de scha-
pen die in de kooi staan. De 
schapen komen van het Clu-
sius College. Het kerstver-
haal is vooral bedoeld voor 

de kinderen en Henny vraagt 
ze mee te doen. 
Een bijzonder onderdeel is 
het zingen van het Ave Maria 
door zijn kleindochter Emma 
la Croix die als als engel aan-
wezig is. Zij wordt daarbij op 
de piano begeleid door Ber-
nard van den Boogaard. Van-
af 18.00 uur spelen leerlingen 
van Toonbeeld kerstmuziek in 
de kerk.

Akersloot - Vrijdag 22 de-
cember om 19.00 uur is het 
Wilhelminaplein het start-
punt van de Serious Request 
Kersttrui Run. 
De deelnemers rennen of lo-
pen drie kilometer in hun 
meest foute kersttrui of outfit 
door het dorp. het parcours 
is feestelijk verlicht. Na af-
loop staat in Café De Vriend-
schap warme chocolademelk 

en glühwein klaar. 
De opbrengst gaat naar Se-
rious Request. 3FM Serious 
Request 2017 haalt samen 
met heel Nederland geld op 
om ouders en kinderen te 
herenigen. Wereldwijd zijn 
meer dan vier miljoen fami-
lieleden elkaar kwijt door een 
ramp of conflict. Inschrijven: 
info@vriendschapakersloot.
nl.

Akersloot   De kerstdrive in De 
Vriendschap vindt plaats op 
zaterdag 23 december met 

Kerstdrive klaverjassen en keezen. De 
aanvangstijd voor het keezen 
is 19.30 uur. Aanmelden via 
info@vriendschapakersloot.
nl of tel.: 0251-312866. 





20 december 20174

Training mindfulness 
van start in januari

Castricum - Sinds 2007 is 
Volker Hinten IVM gecertifi-
ceerd mindfulness-trainer en 
geeft hij trainingen in Castri-
cum en Amsterdam. Mind-
fulness is een methode die 
helpt te ontspannen. 

Volkert: ,,Mindfulness geeft 
niets nieuws of anders, maar 
doet een gericht beroep op 
de eigen bronnen van he-
ling, compassie en intelligen-
tie. Dit met als doel een an-
dere, meer bewuste, omgang 
te krijgen met jezelf, je omge-
ving, werk, relaties et cetera. 
Iedereen kent wel periodes 
waarin malende gedachten 
of oplopende emoties het le-
ven beheersen. Meestal gaan 
die periodes vanzelf over. 
Maar soms blijft het knagen, 
hinderen.
Mindfulness geeft je het ge-
reedschap deze innerlijke 
pestkoppen op een bewus-
te manier tegemoet treden, 
waardoor ze niet meer lei-
dend zijn.”
De training bestaat uit acht 
bijeenkomsten plus een ver-
diepingsochtend. Deelne-
mers krijgen een werkboek 

en audiobestanden om dage-
lijks de opdrachten te beoe-
fenen. In januari 2018 starten 
er, bij voldoende deelname, 
twee groepen in Castricum. 
Een maandagavondgroep én 
een woensdagochtendgroep. 
Men kan zich daarvoor op-
geven via www.mindfulness-
holland.nl of bellen met 06-
30003065. Volkert Hinten is 
lid van de VMBN categorie 1 
waardoor het mogelijk is om 
zijn trainingen via de AV van 
de meeste zorgverzekeraars 
vergoed te krijgen.

Voordeel Belastingdienst 
bij aanschaf 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 
HoorCare Audiciens, krijgen 
klanten meer terug via de af-
trek zorgkosten bij de Belas-
tingdienst dan van de zorg-
verzekeraar. 
Oók als het huidige hoortoe-
stel nog geen vijf jaar oud is. 
De vergoeding voor hoor-
toestellen daalde gestaag 
de afgelopen vijf jaar. Men 
krijgt elk jaar minder van de 

zorgverzekering. Er zijn ech-
ter mogelijkheden om kos-
ten terug te vragen via de 
Belastingdienst, HoorCare 
laat dit voor klanten bereke-
nen door een samenwerking 
met een onafhankelijke ac-
countant.
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.

Castricum - In Huis van Hil-
de wordt kerst gevierd met 
de Vikingen. Rond het the-
ma van de tentoonstelling is 
er van alles te beleven voor 
groot en klein, en veel activi-
teiten zijn gratis. Knutsel een 
Vikingboot, doe de Runen 
speurtocht, ontdek de Arche-
oHotspot of beleef een voor-
stelling. Er zijn gratis rondlei-
dingen en de tentoonstelling 
over Vikingen en de Graven 
van Holland; bijzonder zijn 
de onlangs in Bakkum op-
gegraven Vikingmunten die 
voor het eerst te zien zijn. 
Poppentheater ‘Kleine Hilde’ 
van Belletje Sterk is op dins-
dag 26 december en 2 janu-
ari 15.00 om uur. Vertelthea-
ter; komt dat zien; spel, zang 
en verhaal in één is op 3 ja-
nuari om 15.30 uur.

Kerstvakantie met de Vikingen

Genomineerd voor persprijs
Akersloot - De twee jury’s 
van de Aad Struijs Persprijs 
2018 hebben acht kandida-
ten genomineerd voor de on-
afhankelijke jaarlijkse vak-
prijs voor de Nederlandse 
reisjournalistiek. 
Jolanda Linschooten uit 
Akersloot behoort tot de 
kanshebbers met het artikel 
‘Aurora borealis’ dat is ge-
publiceerd in National Geo-
graphic. Dit jaar werden er 

119 artikelen ingezonden, 
waarvan 68 in de catego-
rie print en 51 in de catego-
rie digitaal. Alle genomineer-
de inzendingen zijn te le-
zen op www.aadstruijspers-
prijs.nl. De winnaars worden 
bekendgemaakt op de Vak-
dag van de Vakantiebeurs in 
Utrecht, op dinsdag 9 janua-
ri om 15.00 uur in het Expe-
rience theater in Hal 9 van de 
Jaarbeurs.

Akersloot - Wout Bakker 
is voor de tweede keer win-
naar geworden van de KPB-

Wout Bakker imponeert
mountainbikecup. Alwin Hes 
trok al meteen na de start 
flink van leer, waarop Henk 

Louwe en Wout Bakker rea-
geerden. Tegen halfkoers had 
Alwin Hes pech.  
Henk Jan Verdonk senior 
werd tweede gevolgd door 
Henk Louwe.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 14.00 uur
De Notenkraker - The Royal Ballet

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag & woensdag 19.00 uur

Breathe
donderdag, zaterdag & zondag 21.15 uur

woensdag 21.15 uur
Star Wars -  The last Jedi - 3D

vrijdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur 
dinsdag 21.00 uur  woensdag 16.00 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D

donderdag & vrijdag 18.45 uur
zaterdag & zondag 21.15 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 18.45 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

donderdag & vrijdag 21.15 uur
zaterdag & zondag 18.45 uur 

woensdag 21.15 uur
Dr. Knock

vrijdag 16.00 uur 
Vele Hemels boven de Zevende

zondag 16.00 uur
Murder on the Orient  Express

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag & zondag 13.30 uur

maandag 14.00 uur
dinsdag 13.00 uur  woensdag 13.30 uur

Ferdinand 
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

dinsdag 13.00 uur  woensdag 11.00 uur
K3 - Love Cruise

zaterdag 16.00 uur  zondag 11.00 uur
dinsdag 15.30 uur  woensdag 11.00 & 13.30 uur

Paddington 2 
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

dinsdag 15.30 uur  woensdag 16.00 uur
Coco  

Programma 21 dec t/m 27 dec 2017

In het waargebeurde lief-
desverhaal Breathe heeft 
de avontuurlijke en charis-
matische Robin Cavendish 
nog een heel leven voor zich 
wanneer hij plots verlamd 

Breathe

The Nutcracker van 
The Royal Ballet

Het magische kerstcadeau-
tje van een jong meisje laat 
haar een fantastisch avon-
tuur beleven in dit schitteren-
de, klassieke ballet, gedanst 
op Tsjaikovski’s magnifieke 
muziek vanuit het wereldbe-
roemde Royal OperaHouse/
Covent Garden te Londen. 
De jonge Clara sluipt op 
kerstavond stiekem naar be-
neden om te gaan spelen met 
haar mooiste cadeau: een 

notenkrakerpop. Maar de 
mysterieuze tovenaar Dros-
selmeijer wacht haar op en 
neemt haar mee op een ma-
gisch avontuur. Nadat de 
muizenkoning is verslagen, 
reizen de notenkraker enCla-
ra door het Land van Sneeuw 
naar Snoepjesland, waar de 
suikerboonfee hen trakteert 
op een paar schitterende 
dansen. Eenmaal thuis denkt 
Clara dat ze gedroomd heeft.

raakt door polio. Tegen al-
le doktersadviezen in brengt 
zijn vrouw Diana hem van 
het ziekenhuis in Afrika weer 
naar huis in Engeland. Haar 
wilskracht, liefde en toewij-
ding zorgen ervoor dat Robin 
ondanks zijn verlamming het 
leven weer oppakt. 
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Sporten met Jeugdsportpas
Castricum - De Jeugdsport-
pas (JSP) in de gemeenten 
Castricum en Heemskerk, uit-
gevoerd door Team Sportser-
vice Kennemerland, gaat het 
nieuwe jaar sportief van start. 
Kinderen die naar de basis-
school in Akersloot, Cas-
tricum, Limmen of Heems-
kerk gaan of in deze plaatsen 
wonen, kunnen nu inschrij-
ven voor het tweede blok en 
zo vrijblijvend kennismaken 
met een sport naar keuze. De 
keuze is groot, denk aan de 

reddingsbrigade, kleutergym, 
judo, majorette, waterpo-
lo, volleybal, schermen, dan-
sen of tennis en meer. Voor 
vijf euro kunnen kinderen uit 
groep 1 tot en met 8 vier les-
sen meedoen met een sport 
naar keuze. Ga naar de web-
site www.teamsportservice.
nl/kennemerland voor het 
volledige aanbod. Inschrij-
ven kan tot en met 10 janu-
ari, uitsluitend via de website. 
De lessen van dit blok starten 
in week 5.

Cultuurdagen op het 
Jac. P. Thijsse College

Castricum - De laatste drie 
schooldagen van het kalen-
derjaar staan voor alle leer-
lingen van het Jac. P. Thijs-
se College in het teken van 
kunst en cultuur. De brugklas 
blijft in en rond de school, 
klas 2 gaat naar Beverwijk, 
klas 3 gaat naar Haarlem en 
klas 4/5 naar Amsterdam of 
Zaandam. De programma’s 
bestaan uit veel workshops, 
het bezoeken van musea en  
voorstellingen. De brugklas-
leerlingen bezoeken woens-

dag in kleine groepjes ver-
schillende kunstenaars. 
Nanneke Bastiaan en Karen 
Vleugel komen op school. 
In galerie Streetscape zul-
len vijf kunstenaars, Ambro 
Louwe, Yvonne Zomerdijk, 
Ellen van Putten, Ingrid Fris-
sen en Ans Martens aan de 
slag gaan met de leerlingen 
voor het goede doel ‘paint 
a future’. Harm Noordhoorn, 
grafisch kunstenaar en gale-
riehouder van Sophit opent 
de deur voor de leerlingen. 

Castricum - Wie het nieu-
we jaar sportief wil begin-
nen kan zich nu inschrijven 
voor blok 2 van de Volwas-
senensportpas (VSP). Met 
de VSP biedt Team Sportser-
vice Kennemerland volwas-
senen de mogelijkheid ken-
nis te maken met verschillen-
de sporten. Iedereen van 18 
jaar en ouder, die in de ge-
meente Castricum of Heems-
kerk woont, kan voor vijf euro 
vier keer meetrainen bij een 

Links Mariette Krouwel, directeur Hanukkah Children's Home, 
rechts Selma van Dijk, ambassadeur Mariette's Child Care en 
presentatrice Hart van Nederland SBS 6. Foto: Henk Hommes.

Inzet voor middelbare school voor 
kinderen Mariette’s Childcare

Castricum - Businessschool 
Bonhoeffer College en InHol-
land Business Studies wer-
ken samen met Rabobank 
Noord-Kennemerland voor 
het bouwen van een middel-
bare school in Ghana.

Afgelopen maandagavond 
hebben zij de aftrap verricht 
voor het inzamelen van geld 
voor het bouwen van een 
middelbare school in Ghana.
De stichting Mariette Child-
care is opgericht door de 
Castricumse Mariette Krou-
wel in 2006. Deze stichting 

heeft in de afgelopen jaren 
een kindertehuis en een ba-
sisschool gerealiseerd in het 
midden van Ghana. De vol-
gende stap is het bouwen 
van een middelbare school. 
Hiervoor is contact gezocht 
met het Bonhoeffer College. 
De business class van het 
Bonhoeffer college die zowel 
projecten in de profit als non-
profit sfeer uitwerkt heeft de-
ze vraag omarmd en con-
tact gezocht met haar part-
ners. Zowel de Rabobank 
als InHolland reageerden 
hier positief op en zo werd 

het idee uitgewerkt voor een 
brainstormsessie afgelopen 
maandagavond. 

Na een imponerende film 
over het reeds bestaande 
kindertehuis en de Circle of 
Life basisschool in Sunyani 
(Ghana) gaven Mariette en 
ambassadeur Selma van Dijk 
(SBS6 Hart voor Nederland) 
een inspirerende toelichting. 
De veertig studenten van 
de twee business-scholen 
gingen uiteen in tien groe-
pen om ideeën te verzame-
len. Met ondersteuning van 
de specialisten van de Rabo-
bank werden met veel crea-
tiviteit vele crowfdfunding- 
acties bedacht.  Na een  uur 
werden de resultaten gepre-
senteerd en konden de ande-
re groepen aanvullingen ge-
ven. De resultaten van de-
ze brainstormavond wor-
den door marketingspecialis-
ten van Rabobank Nederland 
getoetst op hun haalbaarheid 
en teruggekoppeld aan de 
studenten.
In januari 2018 krijgt deze 
succesvolle avond een ver-
volg. 

De VrijeLijst wil meer 
duidelijkheid Schiphol

Castricum - De VrijeLijst 
neemt het initiatief om het 
dossier Schiphol te behan-
delen tijdens een openba-
re informatieavond in Cas-
tricum. 

Aanleiding is dat het bewo-
nersplatform, dat zich rond-
om Schipholregio breed heeft 
georganiseerd, binnenkort 
een oproep uit laat gaan om 
onderzoek te doen naar het 
luchtvaartbeleid. De oproep 
wordt vanuit Castricum mede 
ondertekend door PVRC, met 
als vertegenwoordiger Hans 
van Schoor, ex-raadslid D66.

Ron de Haan van De Vrije-
Lijst: ,,Over Schiphol, de ont-
wikkelingen van de luchtha-
ven, toekomstplannen, uit-
breiding Lelystad wordt sinds 
geruime tijd gesproken aan 
bestuurlijke tafels, waarbij 
Castricum ook is vertegen-
woordigd via een regiotafel. 
Alleen al de wijze waarop ge-
meenten zich laten vertegen-
woordigen roept veel vragen 

op. Onduidelijk is op wel-
ke wijze de belangen van in-
woners aan deze tafels wor-
den meegenomen. In de ge-
meenteraad van Castricum is 
Schiphol de afgelopen jaren 
zelden van onderwerp ge-
weest, laat staan geconsul-
teerd. Behalve bestuurlijke 
tafels zijn er bewonersover-
leggen en particuliere onli-
ne platforms zoals vlieghin-
der.nl dat in Castricum door 
honderden belangstellenden 
wordt gevolgd.” 

Het bewonersplatform wil dat 
er op korte termijn een on-
derzoek moet worden opge-
start naar de behoefte aan 
luchtvaart op langere termijn 
en de maatschappelijke ge-
volgen van de verschillende 
groeiscenario’s. De VrijeLijst 
stelt voor om de visie van het 
College van B en W op bo-
vengenoemde aandachts-
punten te belichten en te be-
schouwen in relatie tot de in-
breng van Castricum aan de 
regiotafel.

Volwassenensportpas
vereniging of organisatie. Dit 
is zonder verdere verplich-
tingen. Meedoen kan met 
squash, yoga, diverse fitness-
vormen en dansstijlen, maar 
ook (rolstoel) handbal, ouder 
en kind gym, karate, water-
polo en meer. Ga naar www.
teamsportservice.nl/kenne-
merland om in te schrijven. 
Inschrijven kan tot en met 
10 januari, uitsluitend via de 
website. De lessen starten in 
week 5.

Hier kunnen leerlingen ken-
nis maken met een heel an-
dere vorm van kunst, typo-
grafiek. Leerlingen gaan hier 
aan de slag met nonsenspo-
ezie onder leiding van Jan 
Meijer die het rijmen onder-
steunt met zijn gitaarspel. 
Ook hangen er foto’s van Pe-
ter van den Berg en kunst-
werken van dichter Arthur 
Lava. Ook de Maranathakerk 
opent de deur om de leerlin-
gen kennis te laten maken 
met een kunstenaar, Saskia 
Weishut-Snapper. Een brug-
klasvoorstellingen is op vrij-
dag 22 december op het Jac. 
P. Thijsse College, aanvang 
10.00 of 12.00 uur. Publiek is 
welkom. 

Bijeenkomst slechthorenden
Castricum Iedere derde 
donderdag van de maand 
is op de locatie van het Ro-
de Kruis aan het Kooiplein 
een ontmoetingsbijeenkomst 
voor mensen die slechtho-
rend zijn. Aanstaande don-
derdag staat de ontmoeting 

in het teken van ‘hoe overleef 
ik als slechthorende de feest-
dagen?’. 

Iedereen die geïnteresseerd 
is is welkom vanaf 10.30 uur. 
Er is een schrijftolk aanwezig. 
Kosten zijn 2,50 euro. 





20 december 20178

Lionsclub helpt 
Voedselbank aan koffi e

Regio - In december wordt 
de zesde landelijke Douwe 
Egberts Waardepuntenac-
tie georganiseerd. Lionsclubs 
en Voedselbanken in het hele 
land zamelen Douwe Egberts 
Waardepunten in die worden 
ingewisseld voor pakken kof-
fi e voor de Voedselbanken 
Nederland. De Lions Club 
in Beverwijk zamelt Douwe 
Egberts punten in voor de 
Voedselbank IJmond Noord.
Voor alle hier ingeleverde 
punten stelt Douwe Egberts 
pakken koffi e verhoogd met 

15%, beschikbaar aan Voed-
selbank IJmond-Noord. De 
deelnemers wonen ook in 
Castricum. De waardepunten 
kunnen worden ingeleverd 
in Beverwijk bij Modehuis 
Helene by Barbara aan de 
Zeestraat 9, bij Tegel aan de 
Breestraat 50 en bij Ray van 
den Berg Kappers aan het 
Hilbersplein 29. in Heems-
kerk bij Eetcafé Meesters en 
Juffen, aan de Kerkweg 66 en 
bij Van der Laak Registerac-
countants aan de Lange Ac-
ker 52.

Problemen binnenwegen Limmen
In de jaren ‘80 had men het plan om 2.000 woningen in Heiloo 
en Limmen te bouwen, een zogenaamde Vinexwijk. Om dit mo-
gelijk te maken moest er bij Limmen wel een nieuw treinstation 
gebouwd worden om de verkeersdruk aan te kunnen. Dit plan 
werd later afgeschoten, maar men was er toen al van overtuigd 
dat bij zoveel nieuwbouw het openbaar vervoer moest worden 
aangepast. Nu zijn deze woningen bijna gerealiseerd en hier is 
niets mee gedaan. Regeren is vooruitzien. In de 21e eeuw zijn 
we dat helemaal kwijt, het komt bij de huidige bestuurders niet 
eens in gedachten het ongeluk zich toch op termijn zal laten 
zien. Is er wel een verkeersbeleidsplan gemaakt of alleen een 
dure aansluiting op de A9 die in 2030 weer verbreed wordt zo-
dat deze aansluiting weer verlegd moet worden. Hoe kan het 
bestaan dat men met onze overvolle wegen, waarop men zich 
allemaal een weg zoekt naar werkplek of snel openbaar ver-
voer, deze optie (station) die al op tafel ligt niet meeneemt.  In 
deze problematiek wacht men tot alles klaar is waarna de ver-
keersstromen door nieuwe bestuurders worden openbroken 
om de nodige aanpassingen te doen. Wij in Limmen zijn dit be-
leid zat en willen dat er bestuurd wordt met enige toekomstvi-
sie zodat onze wegen weer begaanbaar zijn en blijven. 
Frits Zonneveld,  ex-verkeerscommissielid Limmen.

Jan Rot terug naar jaren 
tachtig in Koningsduyn

Castricum - In de nieu-
we voorstelling van Jan Rot, 
‘Seks & Drugs & Rot & Roll’, 
zijn de jaren ‘80 aan de beurt.  
Om lekker in de tijdsfeer te 
komen, heeft Jan een aan-
tal krakers vertaald, van ‘We 
Are The World’ tot hits van 
Madonna. Deze allemachtig 
prachtig jaren tachtig, zijn te 
beleven op zaterdag 13 janu-
ari in theater Koningsduyn.
In Seks & Drugs & Rot & Roll 
brengt zanger en rasvertel-
ler Jan Rot het publiek te-
rug naar de tijd van Wham!, 
Springsteen en Bowie in de 
Kuip, Prince in Paradiso. Een 
jamsessie met Supertramp 
in de Mazzo, Jans tv-debuut 
bij Sonja Barend, op tour met 

de Golden Earring, de bij-
na-plaat met Paul de Leeuw, 
een masterclass van Hen-
ny Vrienten, en een reddend 
telefoontje van de producer 
van Gerard Joling. Over Top-
pop, Countdown Café, Sky 
Channel en MTV, maar ook 
over krakers, de opkomst van 
aids, de kroning van Beatrix, 
Cruijff naar Feyenoord, That-
cher en Reagan in Spitting 
Image. 
Deze nieuwe soloshow is een 
vervolg op ‘Jong & Veelbelo-
vend’, dat hem voor het lied 
‘Stel dat het zou kunnen’ de 
Annie MG Schmidtprijs ople-
verde. Kaarten zijn online te 
bestellen via: www.geester-
hage.nl.

Expositie Streetscape
Castricum - Ambro Louwe 
exposeert tot en met janua-
ri schilderijen, bronzen beel-
den en ‘Wallscapes’ in galerie 
Streetscape. Samen met kun-
stenaars Ans Martens, Yvonne 
Zomerdijk en Ellen van Putten 
geeft hij workshops aan leer-
lingen van  het Jac. P. Thijsse 
College in de galerie. De jaar-
lijkse cultuurdagen van deze 
school staan dit jaar in het te-
ken van Paint a Future! In de 
etalages van Dorpsstraat 63 

en in de galerie zijn een aan-
tal door kunstenaars gemaak-
te werken voor dit goede doel 
te zien. Ambro Louwe expo-
seert glassieraden samen met 
zijn vriendin Ineke Moolenaar. 

Galerie Streetscape is ge-
opend tijdens het inloop atelier 
van Mieke Rozing op woens-
dag van 9.30 - 12.30 uur en 
donderdag tot en met zondag 
van 14.00 - 17.30 uur. (Foto: 
Saskia Steenbakkers)

Brandjes
Castricum - Zaterdagavond 
om 21.40 uur heeft de brand-
weer het vuur in een prullen-
bak geblust op het perron 
van het NS-station. Volgens 
omstanders waren de vlam-
men al zo hoog dat het pla-
fond bijna werd aangetast. 
Zondagmiddag om 15.35 uur 
hebben de brandweerlieden 
een containerbrand geblust 
aan de Sokkerwei. Foto: Eve-
lien Olivier.

Castricum - Tussen woens-
dag 22.10 en donderdag 9.00 
uur heeft er een poging in-
braak woning plaatsgevon-
den bij een woning aan de 
Beverwijkerstraatweg. Be-
woner zag aan de buitenkant 
een gat onder het slot zitten 
en ook in het kozijn ter hoog-
te van de slotplaat zat een 
gat. De dader(s) zijn niet in 
woning geweest. 

Woensdag omstreeks 3.15 
uur heeft er een poging in-
braak woning plaatsgevon-
den op de Molenweg. De 
bewoner werd wakker door 
geluiden die bij voordeur 
vandaan kwamen en is al 
schreeuwend naar beneden 
gelopen. Toen hij bij de voor-
deur kwam en deze open-
deed zag hij een dat er een 
schroef in het cilinderslot 
stak.

Pogingen 
inbraak

Kerstconcert Emergo
Castricum - Vrijdagavond 
vindt het Kerstconcert van 
Emergo plaats in de Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat 
in Castricum. Speciale gast 
is het veertigkoppige Wha-
le City Sound mannenkoor 
uit Zaandam. Het Whale City 
Sound koor, dat onder leiding 
van Floor van Erp staat, is ne-
genvoudig Nederlands kam-

pioen barbershop, het genre 
waarin wordt gezongen zon-
der instrumentale begelei-
ding. 

Daarnaast draagt het fan-
fareorkest van Emergo, on-
der leiding van dirigent Erik 
van de Kolk, ook haar steen-
tje bij aan de kerstsfeer. Na 
een drukke periode rondom 

het Wereld Muziek Concours 
van afgelopen zomer, is dit 
weer een mooi, nieuw hoofd-
stuk in de fi jne samenwer-
king. Ook de aankleding en 
verlichting van de kerk zullen 
voor een prachtige ambiance 
zorgen. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij slaapwoonwinkel 
Huitenga in Castricum. Aan 
de deur zijn ook kaarten te 
koop, maar zijn dat twee euro 
duurder. Het concert begint 
om 20.00 uur. 

Castricum - Wim van Duin 
kon afgelopen week tevre-
den terugkijken op een pri-
ma prestatie tegen Peter Vos 
bij biljartvereniging Wik. Wim 
moest toestaan dat Peter een 
voorsprong nam. Toen liet 
Wim nog maar een poedel 
noteren en maakte de partij 
uit met een uitstekende stij-
gingspercentage van zestig 

Verrassend procent. Jaap de Boer pak-
te de winst met een stijgings-
percentage van vijftig pro-
cent en Hein Kitsz kon veer-
tig procent laten noteren. 
Aan de kop van de ranglijst 
was het weer stuivertje wis-
selen, want nu is Hein Kitsz 
koploper met 1584 punten, 
gevolg door Peter Ent met 
1534 punten, terwijl Jan van 
der Zon naar de derde plaats 
zakte met 1516 punten.
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Foto’s moeten tijds-
beeld 2017 vastleggen

Regio - Het Regionaal Ar-
chief Alkmaar vraagt inwo-
ners van het werkgebied, dus 
ook de gemeente Castricum, 
om één digitale foto uit 2017 
in te sturen, om het tijdsbeeld 
vast te leggen in dit digita-
le, vluchtige tijdperk. Inwo-
ners uit de regio worden ge-
vraagd om een zelfgemaakte 
foto in te sturen, die voor hen 
kenmerkend is voor 2017. Zo 
ontstaat er een selectie uit de 
miljoenen foto’s die in de re-
gio zijn gemaakt. Die selec-
tie laat zien hoe de wereld er 
daar uitzag en wat men be-
langrijk vond. Het selecte-
ren van fotomateriaal is cru-
ciaal om een beter beeld van 
de huidige tijd te krijgen. Elk 
denkbaar type foto uit het 
jaar 2017 wordt verwelkomd. 
Inzenders worden gevraagd 
te vermelden waar, wan-
neer en waarom ze de foto 
hebben gemaakt. Het maakt 
niet uit wat er is afgebeeld. 
De afbeeldingen worden op 
de Flickr-pagina van het ar-
chief geplaatst. Een selectie 
uit de inzendingen wordt ook 
op de beeldbank van het Ar-
chief ondergebracht, om ze 
tot in de eeuwigheid te be-
waren. Zowel amateurs als 

professionals mogen afbeel-
dingen inzenden, zolang ze 
er geen bezwaar tegen heb-
ben dat de rechten door 
het Archief worden overge-
nomen en de afbeeldingen 
door iedereen kunnen wor-
den gebruikt. Foto¹s kunnen 
worden ingestuurd via fo-
to@archiefalkmaar.nl. Voor 
de voorwaarden en meer in-
formatie kan men terecht op 
www.regionaalarchief.nl/fo-
to. Er geldt een maximum 
van één foto per inzender. In-
zenden kan tot en met 31 ja-
nuari. Foto: Een familiekiek-
je op het strand van Castri-
cum (1960). Het Archief is op 
zoek naar foto¹s die hetzelf-
de doen voor 2017. Foto Regi-
onaal Archief Alkmaar, nega-
tievencollectie JosPe.

Cursus keramiek start
Castricum - Op dinsdag 16 
januari start een keramiek-
cursus bij Toonbeeld die 
wordt gegeven door Wilma 
Bosland voor beginners en 
gevorderden. In het voor-

jaar is er bij voldoende ani-
mo een Raku-dag. Op de foto 
een van de opdrachten, wer-
ken met plakken klei, doosjes 
met kantstructuren en diver-
se glazuren.

Mama’s tijd van start

Castricum - Liselore van 
Dokkum start volgend jaar 

bijeenkomsten speciaal voor 
jonge moeders. 
In zes themabijeenkomsten 
komen verschillende onder-
werpen aan bod; van zwan-
gerschap tot weer werken en 
van de bevalling tot aan rela-
ties. De vrouwen kunnen er-
varingen en ideeën uitwisse-
len. 

De bijeenkomsten wor-
den gehouden bij restaurant 
Wier&Ga op ‘t Bakkersplein-
tje en vinden wekelijks plaats 
vanaf maandag 19 februari 
van 19.30 tot 21.30 uur. Op-
geven of meer informatie bij 
Lieselore via 06-30372886 of 
lieselore80@hotmail.com.

Docenten Perspectief 
exposeren rond kerst

Castricum - Dit jaar zijn het 
niet de cursisten, maar de 
docenten van Perspectief die 
hun werk tijdens de winter-
expositie tentoonstellen. Per-
spectief vierde het afgelo-
pen jaar zijn vijftigjarig be-
staan met diverse feestelij-
ke bijeenkomsten en work-
shops. Dit jubileum wordt nu 
afgesloten met een speciale 
kersttentoonstelling. Elke do-
cent/kunstenaar werkt met 
zijn of haar favoriete materia-
len, gebruik makend van uit-
eenlopende technieken zo-

dat deze tentoonstelling een 
diversiteit aan kunstwerken 
biedt. Deze bijzondere ex-
positie wordt geopend door 
de voorzitter van Perspectief, 
Sjoerd Dijkstra, op zaterdag 
23 december om 14.00 uur. 
Daarna is de tentoonstelling 
ook te bezoeken op 24, 25 en 
26 december van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Op de foto drie van de veer-
tien docenten: Martin Heij-
nen, Afke Spaargaren en Ma-
ria Heideveld. Foto: Annemie-
ke Jurrjens.

Castricum - De EHBO start 
een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. De cursus bestaat 
uit vier lessen van drie uur 
die worden gegeven in Nieuw 
Geesterhage op woensdag 
vanaf 10 januari van 19.00 tot 
22.00 uur. Meer informatie 
of aanmelding via tel.: 0251-
651060 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur of secretariaat@
ehbocastricum.nl.

Eerste hulp 
aan kinderen

Akersloot - Bij de uitslag 
van de aquarium huiskeuring 
van A.V.C. Vivaria in Bever-
wijk deelde bondskeurmees-
ter Adrie Holstein twee gou-
den en een zilveren diplo-
ma uit. De eerste plaats was 
daarbij voor Cor Kerssens uit 
Akersloot met 392,5 punt. In 
januari mag Cor meedoen 
namens Vivaria aan de dis-
trictskeuring van Noord-Hol-
land, samen met nummer 
twee.

Een gouden 
diploma

Castricum - De bibliotheek 
in Castricum is gesloten van 
dinsdag 2 januari tot en met 
donderdag 11 januari.  Tij-
dens deze periode wordt het 
plafond en de verlichting ver-
vangen. Iedereen kan terecht 
in de andere vestigingen van 
Bibliotheek Kennemerwaard. 
Kijk op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl voor de ope-
ningstijden. Gereserveerde 

Bibliotheek tien dagen dicht 
materialen kunnen tijdens de 
sluiting worden opgehaald 
in de bibliotheek in Limmen, 
Lage Weide 2a. Via de websi-
te zijn veel dingen te regelen, 
zoals het verlengen van de 
geleende materialen, de ca-
talogus raadplegen en boe-
ken reserveren. Een week 
voor sluiting is het niet meer 
mogelijk om materialen aan 
te vragen uit de collectie. 

Regio - De PWN-websi-
te is vernieuwd en dat mer-
ken bezoekers ook bij het 
bestellen van hun nieuwe 
duinkaart. Vanaf nu kunnen 
ze namelijk zelf kiezen op 
welke datum de duinkaart 
ingaat én er is een nieuwe 
kaart bijgekomen: de drie-
jaren duinkaart.
PWN probeert waar moge-
lijk in te spelen op de be-
hoefte van klanten. Omdat 
klanten aangaven dat ze 
niet jaarlijks hun duinkaart 
wilden verlengen, heeft de 
duinbeheerder daarom een 
drie-jarenkaart in het assor-
timent opgenomen. Maar er 
zijn meer vernieuwingen: 
Klanten kunnen bijvoor-
beeld al op woensdag een 
duinkaart bestellen voor 
een wandeling in het week-
end. En ze kunnen kiezen 
om een herinnering per e-
mail te krijgen als hun duin-
kaart bijna verloopt. 
Naast de jaarkaart, de rui-
terkaart en de drie-jaren-
kaart komt PWN binnen-
kort ook met een mogelijk-
heid voor minder frequen-
te duinbezoekers om online 
hun duinkaart voor een dag 
of voor een week te kopen. 
Dat kan online, op www.
pwn.nl/duinkaart. 
De duinkaart is verplicht 
vanaf 18 jaar en voor ruiters 
van alle leeftijden.

Nieuw bij PWN

Kerst in Strammerzoom
Akersloot - Op zaterdag 23  
treedt om 15.00 uur het  koor 
De Notenbalkers uit Heems-
kerk op in woonzorgcentrum  
Strammerzoom. Met een re-
pertoire van kerstliederen en 
andere passende liederen 
komt het publiek in de kerst-
sfeer. De muzikale leiding is 
in handen van Peter van Mar-
le, hij wordt begeleid op ac-

cordeon door Adry Hulst en 
Trudy de Vries, op gitaar door 
Nico Meijer en op cajon door 
Piet Slaman.

Ook familieleden van bewo-
ners en andere belangstel-
lenden zijn welkom. De en-
tree voor niet bewoners is vijf 
euro, inclusief een kopje kof-
fi e of thee in de pauze.
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De kandidaten van D66
Castricum - Een enthousiast 
team in blije stemming bij-
een na bekend worden van 
de volgorde waarin de kan-
didaten van D66 op de lijst 
voor gemeenteraadsverkie-
zingen staan. 
Een team met veel ervaring 
en aantal nieuwe en jon-
ge gezichten. Lijsttrekker is 
Marcel Steeman, nummer 
twee Harold Ebels uit Lim-
men, gevolgd door Maris-
ka El Ouni uit Akersloot. Ver-
volgens staan Ivor Balke uit 
Castricum, Evert Castelein uit 
Limmen en Edgar Nijman uit 
Castricum op de lijst. 

Gelijktijdig met de gemeen-
teraadsverkiezingen op 21 
maart wordt ook het refe-

rendum gehouden over wat 
de ‘Sleepwet’ is gaan heten. 
Aftappen van gegevens ja 
of nee? In welke mate? Wat 
zijn de gevaren voor de pri-
vacy en wegen deze op te-
gen het voorkomen van aan-
slagen? Inlichtingen diensten 
AIVD en MIVD krijgen straks 
veel ruimere bevoegdheden 
telefoon en internetgebruik 
door burgers af te tappen. Is 
er nog wel een eerlijke dis-
cussie mogelijk of wordt er 
alleen angst gecreëerd? De-
ze spraakmakende en indrin-
gende onderwerpen  worden 
besproken in de D66 Talk op 
woensdagavond 17 janua-
ri, wederom bij Wier&Ga aan 
het Bakkersplein in Castri-
cum; zie ook d66castricum.nl.

Castricum - Op 25 decem-
ber is er een kerstgala in De 
Bakkerij. Open: 22.00 uur. En-
tree is gratis. Op 28 decem-
ber wordt Weerwolven van 
Wakkerdam gespeeld van-
af 20.00 uur en ook dan is de 
entree gratis. 
Zaterdag 30 december staat 
een oudejaarsconference op 
het programma: Dan Maar 
Koffie... 2017 door de ogen 
van Maarten Mantel. Reser-

veren verplicht, slechts be-
perkt aantal stoelen beschik-
baar. Pas na bevestiging van 
de reservering per mail, is de 
reservering bevestigd. Reser-
veren via de site kan tot tot 
27 december. Entree vier eu-
ro. Aanvang: 20.30 uur. 
Maandag 1 januari: Oud en 
Nieuw met de crew van Vad-
sige Hitjes. Vanaf 1.00 uur op 
1 januari, entree gratis. Foto: 
aangeleverd.

Castricum - Tijdens Candle-
light Shopping op 23 decem-
ber is het mogelijk om een 
kleine workshop te volgen 
in de winkel van Stichting 
Hart voor Borstkanker aan de 
Dorpsstraat 51 in Castricum.
Onder deskundige begelei-
ding kan voor vijf euro een 
kerstengel voor in de kerst-
boom of een beschermengel-
tje als sleutelhanger gemaakt 
worden.  Men kan ook even 
binnen komen om een kijk-
je te nemen bij de vele hand-
gemaakte sieraden met be-
schermengeltjes en omge-
keerde hartjes. De winkel is 
nog open tot en met 29 de-
cember, ook op koopzondag 
24 december. Daarna wordt 
er weer ingepakt. Alle op-
brengst gaat naar KWF Kan-
kerbestrijding.
Openingstijden tot en met 
29 december, woensdag tot 
en met zaterdag van 12.00 
uur-17.00 uur. www.hartvoor-
borstkanker.org.

Kerstengel 
maken 

SP: laat 48 sociale huur-
woningen doorgaan

In de gemeenteraad wordt al jaren door meerdere partijen gepleit voor 
woningen voor woningzoekenden die dat hard nodig hebben. Er is ge-
sproken over het tekort aan woningen voor ouderen, jongeren en na-
tuurlijk over de sociale woningbouw. Dat hiervan nog maar weinig is 
gerealiseerd heeft te maken met de haken en ogen die bij iedere beslis-
sing hierover meespelen. Dat dit nu opnieuw het geval is met het plan 
voor sociale woningbouw op het terrein van Dijk en Duin is dan ook niet 
nieuw. 
Toch wil de SP benadrukken dat het nu heel belangrijk is deze kans te 
grijpen. Niet eerder kwam de afgelopen jaren de mogelijkheid voorbij om 
in te kunnen stemmen met de bouw van zoveel sociale huurwoningen. 
Ook al is dit nog steeds lang niet voldoende om te kunnen voldoen aan 
de wens, of betergezegd, aan de noodzaak deze woningen te realiseren.
Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat veel partijen in de gemeente 
mogelijk opnieuw deze kans voorbij willen laten gaan. In mooie woorden 
kun je niet wonen. De SP maakt zich grote zorgen dat dit haalbare plan 
voor 48 sociale huurwoningen nu niet door gaat. We hopen van harte 
dat een aantal partijen toch nog zullen besluiten met het plan in te stem-
men. Dat zou voor veel woningzoekenden een hele fijne gedachte zijn 
om de feestdagen mee in te gaan. Een kans op een huur woning, een 
plek onder de zon.
Marieke Kooter en Marjo Husslage.

Concert van Star Singers 
Bakkum - Zondag 24 de-
cember biedt De Oude Keu-
ken een muzikaal kerstop-
treden in de zaal met de 
Star Singers. Het gezelschap 
brengt een sfeervol gevari-
eerd repertoire voor alle leef-
tijden met muziek, zang en 
een komische noot, geheel 

op kerst toegespitst. Ze tre-
den op voor een goed doel. 
Dit jaar is dat Dare to Share 
waarvoor een bijdrage wordt 
gevraagd. De entree is gra-
tis. Aanvang 14.00 uur. Op 
nieuwjaarsdag is er ook mu-
ziek. Vanaf 14.00 uur speelt 
Jukebox from the Heart. 

Yanne op het podium
Castricum - Wielrenner 
Yanne Dorenbos werd zon-
dag derde in de afsluitende 
wedstrijden van de Beat track 
endurance series in Apel-
doorn. Hij won daarmee het 
algemeen klassement van 
drie wedstrijddagen. 

Bij de puntenkoers werd hij 
zesde en bij de afvalkoers 
vierde. Toen in de afvalkoers 

zijn naaste opponent als eer-
ste de wedstrijd moest ver-
laten wegens diskwalificatie, 
was de eindzege zeker. Zijn 
clubgenoten Bob Markus en 
Leco Hendriks complemen-
teerde het podium. 

Volgende week staat het NK 
omnium in Apeldoorn op het 
programma en na de kerst de 
NK-onderdelen in Alkmaar.

Gevoelige 
nederlaag 

Bakkum - Onnodig liep 
Schaakclub Bakkum na drie 
overwinningen tegen een 
gevoelige nederlaag aan te-
gen Koedijk op 12 decem-
ber. Henk van der Eng speel-
de een verdienstelijke remi-
se partij tegen een sterke te-
genstander, net zoals Arno 
Schlosser en Fons Vermeu-
len. Gren Noteboom kreeg 
mooi aanvalsspel en haal-
de het eerste punt voor Bak-
kum binnen. Han Kemperink 
behaalde met sterk spel zijn 
derde overwinning binnen 
voor Bakkum en is topscorer 
van het team. Het was te wei-
nig om de kleine nederlaag te 
voorkomen. Bakkum staat nu 
op twee punten achter kop-
loper De Pion. Beide teams 
spelen nog in de laatste ron-
de tegen elkaar. In janua-
ri volgt eerst nog de pittige 
wedstrijd tegen Castricum.

Ron de Haan lijsttrekker 
voor De VrijeLijst

Castricum - Gemeente-
raadslid Ron de Haan is ge-
kozen tot lijstaanvoerder 
van De VrijeLijst bij de ver-
kiezingen voor de gemeen-
teraad. De lokale partij pre-
senteert voor de verkiezingen 
een namenlijst met inwo-
ners die sterk verankerd zijn 
in de lokale gemeenschap. 
Huidig carrousellid voor De 
VrijeLijst en fractiemedewer-
ker Reinaud van de Fliert uit 
Bakkum, in het dagelijks le-
ven werkzaam voor de Ge-
meente Zaanstad op het So-
ciaal Domein, staat op plek 
twee. De derde kandidaat bij 
De VrijeLijst is de Castricum-
se Bärbel Böhling, bekend 
als woordvoerster van het 
bewonerscomité Toonbeeld 
en als landschapsarchitec-
te verbonden aan tal van ge-
sprekstafels in Castricum en 

de regio. Tim de Heer, Schip-
holdeskundige uit Castricum, 
staat op plaats vier. Hoge no-
teringen op de lijst hebben 
ook Chiel de Bood (Castri-
cum), Kim Thijssen (Limmen) 
en Paulien Zwikker (Castri-
cum) op de plaatsen vijf, zes 
en zeven.

Nog voor de jaarwisseling 
laat de partij het verkiezings-
programma ‘Lokaal sterk: lie-
ver vandaag dan morgen’ 
verschijnen. ,,Herstel van ver-
trouwen in overheid en poli-
tiek zien wij als de belangrijk-
ste opdracht”, aldus Ron de 
Haan. ,,We hebben het sterk-
ste team ooit. Ik ben zeer ge-
motiveerd en heb er heel erg 
veel zin in om met dit team 
samen met inwoners en on-
dernemers aan de slag te 
gaan.”
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Breinstormen met 
droomdenkers

Castricum - Creatieve, ac-
tieve dromers kunnen op vrij-
dag 5 januari meedoen aan 
de workshop Droomdenken. 
Zij gaan ‘breinstormen’ met 
een groepje andere droom-
denkers, samen met de 
schrijfster van het boek De 
Droomdenker, Suzanne Buis. 
De workshop is voor kinderen 
van zeven tot en met twaalf 
jaar. Het is handig om voor-
af het boek te lezen. Verder 
is dit een kans om tegen de 

schrijfster te zeggen wat ze 
moet schrijven in een nieuw 
boek. Samen zorgen de deel-
nemers er voor dat meer ou-
ders, vriendjes, leerkrachten 
begrijpen wat Droomdenken 
is. Voor de ouders is er kof-
fi e en coaching met  Richel-
le de Deugd-Hulstein van 
Hobega. De precieze plaats 
wordt later bekendgemaakt. 
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur. Meer 
informatie en aanmelden via 
Volliefs.nl of 06-38510345.

Bakkum - Zaterdag om-
streeks 17.45 uur heeft er een 
vernieling van een perso-
nenauto plaatsgevonden op 
de Zeeweg. Bestuurster van 
een personenauto reed op de 
Zeeweg en achter haar reed 
een oranjekleurige auto met 
groot licht. 

Dit voertuig vertoonde, vol-
gens de meldster, ook agres-
sief rijgedrag. Op een gege-
ven moment werd meldster 
ingehaald door dit voertuig 
en als reactie seinde zij. Ver-
volgens remde de bestuurder 
van de oranjekleurige au-
to en zette zijn voertuig stil. 
Al schreeuwend liep de be-
stuurder naar het voertuig 
van meldster en toen deze 
tegen de man zei dat hij rus-
tig moest doen omdat er ook 
nog twee kinderen in de au-
to zaten, gaf de man een har-
de klap op het raam van de 
auto waardoor het raam uit-
eenspatte. 

De man is hierna direct weg-
gerend naar zijn auto en is 
meteen weggereden in de 
richting van Bakkum-Noord. 
Het zou gaan om een klein 
model auto mogelijk smart 
of mini Cooper, oranje van 
kleur met een zwarte streep. 
De bestuurder zou een man 
zijn van rond de zestig jaar 
oud, 1.80 m lang; gezet pos-
tuur met baard en grijsach-
tig haar.

Agressie in 
het verkeer

Castricum - Donderdag om-
streeks 16.20 uur zijn een be-
stuurder en passagier van 
een scooter gevallen. Zij re-
den op de rotonde van de 
C.F Smeetslaan en de Dorps-
straat.

De scooter reed op het fi ets-
pad vanuit de C.F Smeets-
laan en wilde links af slaan 
richting de Dorpsstraat. Vlak 
voor hij de Beatrixlaan op-
reed moest hij remmen voor 
een personenauto die van-
af de rotonde de Beatrix-
laan opreed. De personen-
auto moest voorrang verle-
nen maar deed dit niet. De 
bestuurder van scooter rem-
de, gleed onderuit en kwam 
samen met zijn dochtertje 
ten val. De bestuurder gleed 
achter het voertuig langs en 
raakte deze niet. De bestuur-
der van de personenauto 
reed door. Mogelijk heeft hij/
zij niets gemerkt.

Ongeval op 
rotonde

Waardering voor 
Kennemer Wonen  

Regio - De Vereniging van 
Toezichthouders bij Woning-
corporaties (VTW) reikt sinds 
vorig jaar een prijs uit voor 
het beste jaarverslag van de 
Raad van Commissarissen. 
In de Jaarbeurs in Utrecht 
ontving Kennemer Wonen 
de eerste prijs voor het ver-
slag over het jaar 2016. De 
jury had waardering voor de 
duidelijke positie die de raad 
van Kennemer Wonen in-
neemt als toezichthouder en 
voor de openheid in de ver-
antwoording. In totaal wer-
den bijna driehonderd ver-
slagen onderzocht. ,,Als raad 
van Kennemer Wonen hou-
den wij toezicht op belangrij-

ke besluiten en ontwikkelin-
gen in de organisatie”, aldus 
mevrouw Huisman Commis-
saris van Kennemer Wonen. 
,,Deze besluiten gaan soms 
over investeringen, maar veel 
vaker over de belangen van 
onze huidige en toekomsti-
ge huurders. Als raad hou-
den wij de volkshuisvestelijke 
doelen scherp voor ogen en 
tegelijkertijd hebben wij veel 
vertrouwen in het bestuur en 
de medewerkers. Juist die 
combinatie maakt toezicht-
houden leuk en maakt dat 
Kennemer Wonen zich maxi-
maal kan richten op de huur-
ders en op beschikbare & be-
taalbare woningen.”

Veelzijdig aanbod bij 
Sportwereld Heiloo

Heiloo - Sportwereld Hei-
loo startte als dé golfshop en 
groeide toen door naar een 
speciaalzaak voor golf, hoc-
key, running, darts en fi t-
ness. De zaak is achttien jaar 
te vinden op de Kennemer-
straatweg 524-526 in Heiloo. 
Ga in december langs voor 
warme sportkleding, nieuwe 
clubs, leuke gadgets en ca-
deaus of loop binnen en doe  
inspiratie op. 
Rob en Dave zijn dé gezich-
ten van Sportwereld Heiloo. 
Rob vertelt: ,,Voor golfers zijn 
er zes afslagmatten voor het 
testen van golfclubs en een 
ruime putbaan. We hebben 
een eigen reparatiebalie voor 
regrippen en herstel van ge-
broken clubs en de nieuwste 
GPS-horloges van Tomtom 
en Garmin op vooraad. Bo-
vendien is er speciale appa-
ratuur voor het aanmeten van 
golfclubs aanwezig.”
 
Voor hockeyliefhebbers is het 
goed om te weten dat Sport-
wereld Heiloo leverancier is 

van clubkleding voor hockey 
van de Terriërs en AMHC. En 
Dave vervolgt: ,,Er zijn meer 
dan 1.600 hockeysticks op 
voorraad, gratis aanmeten, 
en de grootste oefenruim-
te voor hockeysticks. Voor 
de sporten hardlopen, darts 
en fi tness zijn de  nieuwste 
GPS-horloges van Tomtom 
Running op vooraad.”
Er is speciale apparatuur voor 
het aanmeten van hardloop-
schoenen. Het bedrijf ver-
koopt ook fi tnessballen, ge-
wichten en meer, zoals een 
professioneel assortiment 
dartboards en accessoires. 
Alle clubs, kleding, hand-
schoenen, ballen en tassen 
zijn ruim op voorraad. 
,,De verse koffi e of thee voor 
de klanten staat altijd klaar”, 
besluit Dave. Naast deskun-
dig personeel, kunnen klan-
ten spectaculaire aanbiedin-
gen verwachten en ruime 
parkeergelegenheid. Neem 
ook een kijkje op sportwe-
reldheiloo.nl of sportwereldxl.
nl.

Concerten bij Toonbeeld
Castricum - In de week van 
18 december verzorgen de 
leerlingen van Toonbeeld da-
gelijks van maandag tot en 
met vrijdag kerstconcertjes in 
Geesterhage. Elke dag van-
af 16.30 uur kan men luiste-
ren naar vele bekende kerst-
liedjes maar ook ander werk 
dat is ingestudeerd de laatste 
weken. 

Akersloot - Op dinsdag 19 
december ging de eerste paal 
de grond in van het bouw-
project Starting@Home. In 
totaal verrijzen hier 23 wo-
ningen. Wethouder Marcel 
Steeman verrichtte de feeste-
lijke handeling. Architecten-
bureau Min2 bouw-kunst uit 
Bergen is bedenker van het 
concept en verantwoorde-

Eerste paal de grond in
lijk voor het ontwerp. Bijzon-
derheid hierbij is de moge-
lijkheid van het bouwen on-
der CPO, collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Eigena-
ren dragen hiermee zelf en 
met elkaar zorg voor ontwerp 
van hun nieuwe woning. De 
keuzemogelijkheden in ge-
vels, afmetingen en materia-
len zijn zeer divers.
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21 DECEMBER

De StarSingers geven kerst-
concert in De Witte Kerk Hei-
loo vanaf 20.00 uur. De op-
brengst van het concert gaat 
naar de Dare to Share Foun-
dation. Foto: Tiny Dekker.

Vlog je hart is een muzika-
le theaterproductie van leer-
lingen van het Bonhoeffer-
college, die te zien is op het 
Burgemeester Nileneplein in 
Heemskerk om 20.00 uur. 

Harmonie Excelsior en het 
Projectkoor Castricum ver-
zorgen samen een concert in 
de Corneliuskerk van Limmen 
vanaf 20.00 uur. 

Expositie in Meerstate 
Heemskerk van Marion de 
Jonge met foto`s van de na-
tuur. En kleindochter Maxime 
(11) exposeert met kerstteke-
ningen. Tot 31 december.

Popquiz in Podium Victorie in 
Alkmaar vanaf 21.00 uur.

Het Pink Floyd Project 
brengt voor het tweede sei-
zoen een akoestische ode aan 
een van de meest invloedrijke 
bands uit de popgeschiede-
nis. In De Vest Alkmaar van-
af 20.15 uur. Foto: Harrie Muis.

22 DECEMBER

Lichtjestocht met fakkels 
vanaf Hof van Kijk Uit in Cas-

tricum naar de Papenberg, 
waar De Skulpers een optre-
den verzorgen. Aanvang 19.00 
uur. Kaarten te koop bij Kijk 
Uit.

Kerstconcert in de Pancra-
tiuskerk Castricum van mu-
ziekverenging Emergo en het 
40-koppige Whale City Sound, 
een mannenkoor uit Zaan-
dam. Aanvang 20.00 uur.

Aretha Franklin ‘The Queen 
of Soul’. Celebration tour met 
Shirma Rouse. Om 20.15 uur 
in het Kennemertheater Be-
verwijk.

Country en rock-‘n-roll, 
‘Back to the Country’ met de 
band Savannah. In De Vest 
Alkmaar vanaf 20.30 uur. Foto: 
Hagemeier Fotografie.

Kerstoratorium De Verha-
len om 20.00 uur in de protes-
tantse kerk van Limmen door 
koor De Witte Duif.Kerstga-
la bij Club Mariz in Castricum 
vanaf 20.30 uur.

Serious Request Foute Trui-
en-run vanaf 18.30 uur bij De 
Vriendschap Akersloot. Daar-
na volgt een optreden van de 
band Boom Boom Barber. 

Alkmaar Smult. Op 22, 23 en 
24 december wordt de Noor-
derkade en het Ringersplein 
in Alkmaar omgetoverd voor 
het foodtruckfestival ‘Alkmaar 
Smult’. De toegang is gratis.

Nederlands Dans Theater 2 
met live uitgevoerde muziek 
van Schubert. Vanaf 20.15 uur 
in De Vest Alkmaar. Foto: Ra-
hi Rezvani.

Regina Albrink, Kerstrecital 
aanvang 20.15 uur in De Beun 
in Heiloo. Foto: Michel Mulder.

23 DECEMBER

Candlelight Shopping in het 
centrum van Castricum, win-
kelen in een gezellige sfeer 
met heel veel extra’s. Om 
18.30 uur een Flashmob bij 
Club Mariz op de Dorpsstraat, 
daarna de Santa Run van-
af café My Way. In de Dorps-
kerk leest Henny Huisman om 
19.00 en 20.00 uur het kerst-
verhaal voor in samenwerking 
met de aanwezige kinderen. 
Zijn kleindochter Emma zingt

Rock-‘n-rollconcert in te-
ken van kerst met René Shu-
man en Angel-Eye. In Ken-
nemertheater Beverwijk om 
20.15 uur. 

sWing geeft een midwinter-
kerstconcert in de Witte Kerk 
van Heiloo dat om 19.45 uur 
begint. De musicalgroep van 
de Muziek- en Dansschool 
Heiloo verzorgt enkele delen 
van het programma.

Grappenmaker Ton Kas met 
Kakmaker in De Vest in Alk-
maar vanaf 20.15 uur. Foto: 
Greetje Mulder.

Concert. Nederlandse indie-
rockband Orange Skyline is 
terug met een nieuwe single 
en een nieuwe sound. Dat laat 
de band horen in Podium Vic-
torie in Alkmaar om 20.30 uur. 
Support: Tiger Pilots.

Expositie met werk van de 
docenten van Perspectief in 
Bakkum. De opening is om 

▲

14.00 uur. Daarna is de ten-
toonstelling ook te bezoeken 
op 24, 25 en 26 december van 
13.00 tot 17.00 uur.

Gouwe Pinda’s/Bodil de la 
Parra. Tragikomedie over In-
dische zussen, die worstelen 
met zichzelf, elkaar en hun 
achtergrond. Om 20.30 uur in 
De Vest Alkmaar. Foto: Noah 
Valentyn.

Kerstwandeling. Loop mee 
met de kerstman door het 
centrum van Alkmaar en leer 
deze stad wat beter kennen. 
De wandeling is gratis voor 
wie een kerstmuts op mee-
loopt. Aanmelden kan via 072-
5114284.

Sneeuwkoorts, feest met 
house en hiphop in de Nozem 
en de Non in Heemskerk van-
af 22.00 uur voor 18+. 

Hardstyle. Aangevoerd door 
hardstyle artiesten start om 
23.30 uur een opmars tegen 
de verrauwing in de maat-
schappij. In Podium Victorie 

24 DECEMBER

Samenzang met Emergo op 
het pleintje in Bakkum rond 
de kerstboom om 19.30 uur.

Kerstviering van de Evange-
liegemeente in Nieuw Gees-
terhage in Castricum vanaf 
19.30 uur.

Bijzondere kerstavond met 
optreden Zazí op in de Cul-
tuurkoepel Heiloo. Na afloop 
kerstbal. Aanvang 20.15 uur, 
geschikt voor het hele gezin.

Oecumenische kerstvesper 
om 21.00 uur in de Dorpskerk 
Castricum uitgevoerd door het 
Liturgiekoor met gastzangers 
met medewerking van het ko-
perkwartet van Emergo.

Kinderkerstviering in de 
Maranathakerk Castricum om 
19.00 uur met theater, beeld-
verhalen, het kerstverhaal en 

kerstliedjes. 

Muzikaal kerstoptreden in 
de zaal van De Oude Keuken 
in Bakkum met de Star Sin-
gers. Voor het goede doel Da-
re to Share wordt een bijdrage 
gevraagd. De entree is gratis. 
Aanvang 14.00 uur. 

Kerstpleintje onder de Wij-
kertoren in Beverwijk vanaf 
18.00 uur met Men in Blues, 
levende kerststal, Smartlap-
penkoor en Pact kerstband. 
Foto: Joos.

Open Podium in de Gro-
te Kerk Alkmaar. Traditiege-
trouw op de avond vooraf-
gaande aan de kerstdagen is 
de prachtig verlichte en ver-
warmde kerk een ontmoe-
tingsplaats met muziek en 
voordracht in kerstsfeer tij-
dens het Open Podium. Toe-
gang gratis.

Kerstnachtdienst in Cultu-
reel Centrum De Strandwal 
op het landgoed Willibrordus 
in Heiloo. Om 19.30 uur be-
gint het zingen van de eerste 
kerstliedjes en om 20.00 uur 
begint de viering. 

Het Neva Ensemble luistert 
de kerstnachtviering op om 
21.30 uur in de Corneliuskerk 
in Limmen. 

25 DECEMBER

Kersttentoonstelling met 
muziek georganiseerd door 
Toonbeeld en te zien tot en 
met 28 december in Gees-
terhage Castricum. Om 14.00 
uur wordt de expositie door 
wethouder Marcel Steeman 
geopend. 

Hobbyfarm Heiloo heeft een 
veelzijdige expositie. Trouba-
dour Hubert Kuijper luistert 
het geheel muzikaal op. Ook 
te zien dinsdag 26 decem-
ber, zondag 31 december en 
maandag 1 januari. Het adres 
is Sluijsweijdt 9 Heiloo.

Hans & Grietje De Musical. 
Hilarische scenes, een sui-
kerzoet decor en swingende 
meezingliedjes voor kinderen 
van vier jaar en ouder. In De 
Vest Alkmaar vanaf 14.30 uur.

5 november 20170
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Competitie 
tafeltennis

Limmen - Tafeltennisver-
eniging Limmen heeft vori-
ge week zaterdag de laat-
ste jeugdronde gespeeld van 
de regionale competitie. Het 
vlaggenschip van de jeugd 
presteerde constant en werd 
vierde. 
Het team bestaande uit Ma-
thijs de Kremer, Jari Legdeur, 
Levi Legdeur en Okke Bos 
presteerden vooral in eigen 
huis zeer sterk. De jeugd-
teams twee tot en met vijf 
deden het in de diverse klas-
sen en poules zeer goed. Af-
gelopen weekend deden er 
op zaterdag tien jeugdleden 
en op zondag drie seniorle-
den mee aan de 63e Lange-
dijker tafeltennistoernooi in 
Noord-Scharwoude. Podi-
umplaatsen werden niet be-
haald, senior Stefan Schut 
bereikte wel de kwartfinale 
in de F-klasse.

Castricum - Team Sport-
service Kennemerland biedt 
diverse sportieve activitei-
ten aan voor kinderen die in 
de gemeenten Castricum en 
Heemskerk wonen of naar de 
basisschoolschool gaan. Op 
dinsdag 2 januari is er een 
sportinstuif voor kinderen van 
groep 3 tot en met 8 in de Wa-
terakkers in Heemskerk. Korf-
balvereniging HBC geeft een 
korfbalclinic. Later die dag 
zijn de kinderen van groep 1 
en 2 aan de beurt tijdens de 
kleuterinstuif. Op donderdag 
4 januari wordt een twee-
de kleuterinstuif gehouden in 
Limmen.
Volleybalvereniging Croonen-

burg en Team Sportservice 
organiseren woensdag 3 ja-
nuari voor kinderen van groep 
3 tot en met 8 een smashbal-
clinic en sportinstuif in sport-
centrum de Bloemen in Cas-
tricum. Voor de allerjongsten 
is er funvolley. Bij funvolley 
kunnen kinderen van 3 tot en 
met 6 jaar spelenderwijs ken-
nismaken met de grondvor-
men van volleybal. Op woens-
dagmiddag is er Apenkooi 2.0 
in de gymzaal aan de Stijkel-
straat in Heemskerk. De week 
wordt afgesloten met freerun-
nen voor groep 3 tot en met 
8. Inschrijven via www.team-
sportservice.nl/kennemer-
land.

Vitesse wint laatste 
duel voor winterstop

Castricum - Voor de laatste 
wedstrijd voor de winterstop 
moest Vitesse aantreden te-
gen het thuis sterk spelen-
de FC Den Helder. Vooral de 
eerste helft was te zien dat 
het een gevaarlijke ploeg is. 
Eigenlijk was het een won-
der dat invaller keeper Hans 
Veldt zijn doel wist schoon 
te houden, zodat de rust in-
ging met een 0-0 stand. En 
na zoveel geluk in de eerste 
helft moest het eigenlijk ook 
dit keer wel goed komen in 
de tweede helft. En zo ge-
schiedde. Zo’n tien minuten 
voor tijd wist Robin Bakker 
met een prachtige vrije trap 
de score te openen. 
Daarna bleef het tot het ein-
de spannend, maar dat had 
Vitesse vooral aan zichzelf te 
wijten. Want de kansen die 
ze daarna nog kregen om 
het duel definitief te beslis-
sen waren bijkans nog gro-
ter dan die van FC Den Hel-
der vóór rust. 
Nadat al diverse kansen ge-
mist waren, voorkwam Bart 
Stam de openingstreffer door 
in de twintigste minuut een 

bal van de lijn te halen. Twee 
minuten later leek die alsnog 
te gaan vallen toen een van-
uit een mêlee van spelers in-
geschoten bal via de paal het 
veld weer in caramboleer-
de. Een van de weinige wa-
penfeiten was een vrije trap 
waarbij de door spits Thijs 
de Boer ingekopte bal door 
een van de verdedigers van 
de doellijn moest worden ge-
kopt.

Na rust kwam Vitesse in de 
vijftigste minuut bijna op 
voorsprong toen een van de 
verdedigers de bal net naast 
zijn eigen doel schoot. Robin 
Bakker dreigde daarna op 
links door te breken, maar 
hij werd net buiten het straf-
schopgebied onreglemen-
tair gestuit. De daaruit vol-
gende vrij trap nam hij zelf 
en krulde de bal perfect en 
onbereikbaar voor de kee-
per in de kruising bij de eer-
ste paal: 0-1. Vitesse heeft na 
een zwakke seizoenstart als-
nog een gedeelde vierde en 
vijfde plaats nu de winterstop 
is ingegaan.

Wethouder bezoekt pilot 
judo bij Kleurenorkest

Limmen - Kinderen uit groep 
6 van Het Kleurenorkest had-
den vorige week bijzonder 
bezoek tijdens hun judoles. 
Zowel wethouder Rob Schijf 
als beleidsambtenaar Sebas-
tiaan Huys stapten in judo-
pak de mat op. De gemeen-
te maakt het mogelijk dat 
momenteel de ‘Schooljudo-
pilot’ draait op drie scholen: 
Het Kleurenorkest in Lim-
men, basisschool Rembrandt 
in Akersloot en basisschool 
Helmgras in Castricum. 
De lessen worden verzorgd 
door ‘entertrainers’ Eveline 
Beentjes, Bern Winkelbeiner 
en Jeri Pannevis. Als de pro-
gramma’s op deze drie scho-
len zijn afgerond, wordt be-

keken of Schooljudo op al-
le scholen kan worden in-
gevoerd. Binnen Schoolju-
do staan zes waarden cen-
traal; vertrouwen, respect, 
discipline, weerbaarheid, be-
heersing en samenwerken. 
Plezier is de zevende waar-
de, de katalysator van het 
geheel. Deelnemers wer-
ken vier weken lang aan de-
ze waarden. Daarnaast wordt 
er ook aandacht besteed aan 
de waarden buiten de gym-
les. Schooljudo is op deze 
wijze niet alleen interessant 
als kwaliteitsimpuls voor de 
gymles maar sluit ook aan op 
het sociaal-emotionele ont-
wikkelingsplan en anti-pest-
beleid van een school.

Dreamteam 
winnaar

Limmen - Op vrijdag 15 de-
cember speelde het viertal 
van Vredeburg 4 een bonds-
wedstrijd tegen Opening ¹64 
4 uit Sint Pancras. De spelers  
bijgenaamd het ‘Dreamteam’, 
keken vreemd op: tegen-
stander Opening ‘64 4 bleek 
te bestaan uit vrouwen: ‘de 
Schaakstukken’. Ed van Duin 
verloor zijn partij, maar door 
overwinningen van Harry Le-
vering, Jan Brantjes en Je-
roen van Vliet werd een 3-1 
eindstand bereikt. De twee 
torens van Levering waren in 
het eindspel sterker dan de 
dame van zijn tegenstand-
ster. Jan Brantjes stond aan-
vankelijk onder druk, maar 
toen zijn tegenstandster de 
dame verspeelde, werd al-
les anders. Jeroen van Vliet 
boekte een degelijke zege. 
Vredeburg 4 doet door de-
ze overwinning de onderste 
plaats in de vierde klasse H 
over aan de dames.

Coba en Jesse winnaar
Castricum - Zondagavond 
werd de halfjaarlijkse Jeugd-
schaatswedstrijd georga-
niseerd voor kinderen op 
kunstijsbaan de Meent in 
Alkmaar. Coba Meijer en 
Jesse Oinga, beiden lid van 
de Vereniging Kennemer IJs-
baan (VKIJ), wonnen deze 
wedstrijd en mochten na af-

loop van de wedstrijd op de 
hoogste trede staan op het 
podium. Tatum Gijzen pakte 
een derde plaats bij de mei-
den. Namens de VKIJ streden 
in totaal zeven jeugdschaat-
sers mee. De wedstrijd werd 
geschaatst over drie afstan-
den, twee keer een 100 meter 
en één keer een 300 meter.



INFOPAGINA
Jaargang 16 • nummer 51 • 20 december

Carrousels
Tijd Onderwerp
Carrousels
19. 0  21.00 oti ti e hoofdlijnen adernota anderij oord
19. 0  20. 0  Vervolgbespreking beschikbaar stellen budget

uitvoeringacti eplan jongerenwerk 
20. 0  21.00  Diverse technische onderwerpen raadsvoorstellen  

21.15  22. 0 oti es bij voorstel om ruimtelijk kader vast te 
stellen behoeve van de realisati e van sociale woningbouw  
op het terrein van Duin en Bosch  

21.15  22. 0 Diverse moti es vreemd aan de orde van dag:
- oti e ederlandse vlag
- moti e ona  ankelijke klachtenregistrati e in het sociaal

domein

22.45
Raadsvergadering 

 aderstellend besluit sociale huurwoningen 
 Duin  Bosch incl. moti es

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

Ballonnen en slagroompatronen

Agenda Raadsplein 
21 december 2017

n astricum zijn de a ge open ti jd a onnen en s agroompatronen ge onden 
op ocati es aar aak jongeren er ij en  

Hierbij wijzen wij de ouders van de jongeren op de gevaren die het gebruik van 
een of meerdere ballonnen met lachgas met zich meebrengt. 

De inhoud van een slagroompatroon betreft  sti kstofdio ide(lachgas) en de jon-
geren inhaleren dit via een ballon. Dit gebruik geeft  de jongeren een roes, een 
vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid en een gevoel van euforie. 

De risico s na gebruik lijken te overzien maar heeft  zeker een risico voor de 
gezondheid. achgas gelijk inhaleren vanuit een patroon of gas  es is levens-
gevaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, mond, lippen, neus en stembanden 
kunnen bevriezen. ebruik van lachgas kan leiden tot zuurstoft ekort in de 
hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 
achgas is populair omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is. 

ij verzoeken u als ouder  verzorger dit onderwerp met uw kind te bespreken 
en hem haar te wijzen op de mogelijke gevaren en risico s. 

eer informati e over dit onderwerp vindt u op: 
www.brijderjeugd.nl en www.drugsinfoteam.nl

Het gemeentebestuur van Castricum wenst u fi jne kerstda-
gen en een feestelijke, veilige start van het nieuwe jaar.

Tevens wordt u uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst 
die wordt gehouden op maandag 8 januari. Onder het genot 
van een hapje en drankje kijken wij samen terug op het afge-

lopen jaar en wensen elkaar al het goede voor 2018.
U bent hartelijk welkom vanaf 19.30 uur in het 

gemeentehuis van Castricum.
Burgemeester en wethouders zien u graag.

G.A. Suanet, drs. A. Mans,
secretaris burgemeester

Nomineer jouw Sporter(s) 
van 2017
Begin  orden de este sporters an  uit de gemeente astricum 

eer in het zonnetje gezet  ie komt daar oor in aanmerking o gens jou  
omineer ze r  decem er ia sport erkiezingen castricum n  e 
oor ereiding is in handen an het a  orm port en Omroep astricum  

edere sporter of groep sporters kan worden genomineerd, in een van de vol-
gende categorieën: sportman, sportvrouw, sportt eam, jeugdteam en sportt a-
lent. Daarnaast is er ook een publieksprijs voor degene die zich bijzonder heeft  
ingezet voor de sport in de gemeente. 

De prestati e moet behaald zijn na 1 december 201 . ominati es mogen tot en 
met 1 december gestuurd worden naar: sportverkiezingen@castricum105.nl. 

eef hierbij duidelijk aan om wie of welk team het gaat en welke prestati e(s). 
Vervolgens krijgen alle besturen van de sportclubs in de gemeente de gelegen-
heid hun stem uit te brengen op de genomineerde kandidaten in alle catego-
rieën.

De bekendmaking en huldiging van de winnaars zullen dit keer anders zijn 
daarover volgt later meer informati e. Alle informati e tot nu toe vind je op

www.castricum105.nl

Restafval Limmen 1 en Limmen 2:
aandag 25 december wordt vrijdag 22 december

Restafval Castricum 1:
Dinsdag 2  december wordt woensdag 27 december
Restafval Castricum 1A
Dinsdag 2  december wordt donderdag 2  december

 en G  immen   
aandag 1 januari wordt vrijdag 29 december

 e oude
aandag 1 januari wordt dinsdag 2 januari

o n oad de app
Alle informati e over ophaaldagen en inhaaldagen en afval scheiden is te 
vinden op www.mijnafvalwijzer.nl. f download de app Afvalwijzer via la  
Store of App Store.

Inzameling afval rond feestdagen

Gemeentelijke publicaties 
voortaan in De Castricummer
De afgelopen maanden hebben wij in beide plaatselijke kranten (De Castricum-
mer en het ieuwsblad voor Castricum) de o   ciële en redacti onele medede-
lingen gepubliceerd.

et ingang an  indt pu icati e uits uitend p aats in e astricummer
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per 
e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Datum Adres 
081217 langs Provincialeweg N203 te Castricum
 Het aanleggen van een gastransportnetwerk
 Gasstraat 15 te Castricum
 Het uitvoeren van werkzaamheden en het kappen van bomen
101117 Wederik 32 te Castricum
 Het plaatsen van een schutti  ng
121217 Julianaplein 15 te  Akersloot
 Het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde
 Kerklaan 11 te Akersloot
 Herbestemming basisschool tot medisch centrum
131217 Prinses Beatrixstraat 7 te Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel op voor- en achterdakvlak 
 van de woning
 Kerkweg 40 te Limmen
 Het vergroten van de woning
 Tine Marcushof 3 te Castricum
 Het plaatsen van een schutti  ng, pergola en overkapping
 Oosterbuurt 17 te Castricum
 Het bouwen van een hobbykas
141217 Willem de Zwijgerlaan 5 te Castricum
 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

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

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 

Datum Adres 
121217 Zanddijk 2 te Castricum
 Het aanpassen van de vloer t.b.v. een milieutechnische wijziging

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 20 de-
cember 2017 de volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage 
liggen. 

Adres 
Oude Parklaan 15 t/m 57 (was 95) te Castricum 
Omschrijving

Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en parkeergarage tot wonin-
gen (De Loet)

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrif-
telijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstver-
lening, tel. 14 0251.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:

Datum Adres
131217 Rietorchis 2a te Limmen (kavel A4754 en A4753)
 Het bouwen van een woning
 Pagenlaan 7 te Limmen
 Het bouwen van een woning
141217 Lindenlaan 30 te Castricum
 Het vergroten van de woning (badkamer)
 Bakkummerstraat 78 te Castricum
 Het vernieuwen en verhogen van het dak van het bijgebouw
151217 Dusseldorperweg 10 te Limmen
 Het bouwen van een woning
 Dusseldorperweg 12 te Limmen
 Het bouwen van een woning

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

Verleende APV-vergunning

Datum Adres
121217 Van de Mijleweg te Bakkum
 Standplaatsvergunning viskraam
131217 Tussen Egmond aan Zee en Castricum aan Zee
 Evenementenvergunning Egmond Halve Marathon in 
 Castricum op zondag 14 januari 2018
141217 Castricum
 Tijdelijke reclame- en evenementenborden voor de Borrel & Bites   
avonden bij Club Zand in Castricum 
 Strand, Castricum aan Zee
 Evenementenvergunning mountainbike strandrace AGU Egmond -   
Pier - Egmond op zaterdag 13 januari 2018 

 Castricum, 20 december 2017.

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl 

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon
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