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Veel kritiek op voorstel zwembad

Voorzitter Wim Beukers van FC 
Castricum liet weten dat hij zeer 
verbaasd is over het uitblijven 
van communicatie tussen hem 
en de wethouder en voelt zich 
niet serieus genomen. De voor-
keur van de voetbalvereniging 
gaat sowieso uit naar veld vijf. 
Daar staat de vereniging niet al-
leen in; meerdere partijen gaven 
aan veld vijf een betere optie te 
vinden, onder andere omdat het 
dichter bij het Jac. P. Thijsse Col-
lege gesitueerd is. 

Dat kan voordelen met zich 
meebrengen bij energie-uitwis-
seling. Linda Hes van de VVD 
maakt zich daar sterk voor tot 
verrassing van Rob Glass van 

Castricum - Het voorstel om een nieuw zwembad te bouwen op 
veld twee kan rekenen op veel weerstand. Het heeft volgens Ha-
rold Ebels van D66 niet het uitwerkingsniveau dat zou mogen ver-
wacht. ,,Een magere keuze met een open einde”, aldus Ebels. Daar 
sloot Dave van Ooijen van de PvdA zich bij aan. De carrouselleden 
willen meer informatie van wethouder Rob Schijf, maar die kon 
de vragen donderdagavond nog niet beantwoorden. Over twee 
weken staat er nieuwe raadscarrousel op de agenda.

Openheid Zanderij vastgelegd 
Castricum - I Castricum - Een rui-
me meerderheid van de gemeen-
teraad stemde donderdagavond 
in met de ŒHoofdlijnen Kader-
nota Zanderij Noord¹. Een belang-
rijk besluit voor de Zanderij waar-
in de wens van vele betrokke-
nen wordt vastgelegd: het unieke 
open landschap van de Zanderij 
Noord dient behouden te blijven.
 
De notitie is de uitkomst van een 
proef van de gemeente Castri-
cum voor de nieuwe Omgevings-
wet. Vanaf maart 2017 is de ge-

meente met alle belanghebben-
den, grondeigenaren, belangen-
organisaties en geïnteresseerden 
om tafel gegaan om te horen wat 
zij belangrijk vinden aan de Zan-
derij en om met elkaar te spreken 
over de toekomst van dit unieke 
stuk Castricum.
Ondanks de vele uiteenlopen-
de en soms met elkaar botsen-
de ideeën en plannen waren de 
deelnemers het over een aantal 
zaken eens. De openheid van de 
Zanderij Noord, het tegengaan 
van bebouwing en de wens de 

Zanderij Noord in te richten voor 
natuur zijn unaniem benoemd als 
hoofdlijnen. Nu deze hoofdlijnen 
zijn vastgelegd door de gemeen-
teraad, is het behoud van een 
open Zanderij Noord nu gemeen-
telijk beleid. De gemeente gaat 
nu verder in gesprek met alle be-
trokkenen om de hoofdlijnen na-
der uit te werken. Vooral de � nan-
ciële uitwerking is nog punt van 
onderzoek en gesprek.

Wethouder Steeman: ,,Met het 
vaststellen van deze hoofdlij-

nennotitie heeft de gemeente-
raad vertrouwen gegeven aan de 
deelnemers van het participatie-
traject over de Zanderij Noord. 
Het is nu aan die deelnemers en 
aan de gemeente om dat ver-
trouwen tot zijn recht te laten 
komen. De hoofdlijnen zijn glas-
helder en leggen een stevige ba-
sis voor de verdere uitwerking. 
En als je kijkt hoe er tot nu toe 
is meegewerkt over de Zanderij 
Noord zie ik dat met veel enthou-
siasme tegemoet.² Voor Dave van 
Ooijen, fractievoorzitter van de 

Aardwarmte haalbaar in Castricum?
Castricum - Momenteel kijkt 
een werkgroep van Castricum-
se burgers naar de haalbaar-
heid van aardwarmte in de be-
bouwde kom van Castricum. 
Aardwarmte ziet er kansrijk 
uit, maar de haalbaarheid moet 
door de werkgroep verder wor-
den onderzocht, indien moge-
lijk in samenwerking met een 
regionale warmtenetbeheer-
der. 

Op woensdag 21 februari van-
af 19.30 uur wordt in samenwer-
king met CALorie en de gemeen-
te een publieksavond ‘Van het 
Gas af’ worden gehouden in het 
gemeentehuis van Castricum met 
als thema ‘Is aardwarmte haal-
baar In Castricum?’. 
Uit een rapport over warmte-
transitie en welke alternatieven 

voor gasverwarming er zijn, in 
opdracht van de Provincie Noord-
Holland, blijkt dat aardwarmte en 
hybride warmtepompen aantrek-
kelijke opties zijn binnen de be-
bouwde kom van Castricum. De 
gemeente Castricum werkt aan 
een ‘Warmte Transitie Atlas & Plan’ 
en kijkt hierbij naar de beste alter-
natieven per postcodegebied, en 
type woningen en gebouwen. 
De werkgroep onderzoekt nu of 
en hoe aardwarmte mogelijk het 
goede alternatief is voor aard-
gas in Castricum. Doel is de bur-
gers meer opties te bieden en 
de warmtetransitie te versnellen. 
Tijdens deze publieksavond wil 
de werkgroep de eerste bevin-
dingen presenteren en bespre-
ken. Voor een betaalbaar warm-
tenet zijn circa drieduizend wo-
ningen nodig. Kennemer Wonen, 

met 1700 woningen in Castricum, 
wil graag meedoen als poten-
tiele klant, en stelt expertise be-
schikbaar. Daarnaast zijn gebou-
wen met een centrale stookin-
richting aantrekkelijk. Voorbeel-
den zijn zwembad en sporthal, 
drie middelbare scholen, negen 
basisscholen, twee zorgcentra, 
acht appartementsgebouwen, 
gemeentehuis en winkelcentrum. 
Bij voldoende deelname is het 
voorstel om een substantieel, en 
in fases uit te breiden, aardwarm-
tedemonstratieproject te reali-
seren in Castricum. De piloterva-
ringen kunnen dan gebruikt wor-
den voor aardwarmte projecten 
in Limmen en Akersloot, BUCH 
en andere gemeenten. De Werk-
groep Aardwarmte Castricum is 
te bereiken op aardwarmtecastri-
cum@gmail.com.

GroenLinks. Die partij is daar 
ook voorstander van, maar gaat 
vooralsnog akkoord met een 
bijna energie neutraal gebouw. 
Ook Cees Mooij van SP is voor-
stander van energieneutraal, 
net zoals de PvdA.
Alex van der Leest van De Fiet-
sersbond kwam met een aan-
tal suggesties om het druk-
ke � etsverkeer in de betere ba-
nen te leiden en dat is een punt 
van zorg voor veel partijen. Ron 
de Haan van De VrijeLijst wil al-
leen een zwembad op sportpark 
Noordend als er een aansluiting 
komt met de Provincialeweg en 
daar sloot Timo Klein van Forza 
Castricum zich bij aan. De Pro-
vincie Noord-Holland heeft eer-

der laten weten daar geen voor-
stander van te zijn. De Haan 
noemde het dossier zwembad 
zo complex dat hij voorstelde 
opnieuw te beginnen. ,,Ik wil 
terug naar de eenvoud”. Roel 
Beems van CKenG: ,,Er is on-
voldoende geluisterd naar al-
le betrokkenen.” Beems verwijt 
de wethouder dat het hem ont-
breekt aan visie en lef. De voor-
keur van deze partij gaat uit 
naar een luxe zwembad, even-
tueel in combinatie met een 
sporthal. 
Het CDA ziet nog mogelijkhe-
den voor de locatie waar sport-
hal De Bloemen is gevestigd. 
Fer Wilms stelt voor het onder-
werp over de verkiezingen heen 
te tillen, zodat meer onderzoek 
mogelijk is. Willem Laan van 
GDB was de enige die het voor-
stel steunde. Toch waren er ook 
complimenten voor de wethou-
der, omdat de basis voor een 
nieuw zwembad is gelegd. Fo-
to: Olco advies & management 
b.v.

PvdA, zijn de hoofdlijnen echter 
niet zo glashelder. ,,Wethouder 
Steeman heeft eerder gesproken 
over een minuscuul deurtje waar-
mee de mogelijkheden tot bou-
wen niet helemaal dicht worden 
gegooid. Wij willen weten of het 
de bedoeling is dat de mogelijk-
heid tot bouwen wordt openge-
houden, of het gaat om het open-
houden van een minuscuul gaat-
je voor woningbouw of dat wo-
ningbouw op de Zanderij is uit-
gesloten. Want als het college het 
standpunt van wethouder Stee-
man deelt dat woningbouw op 
de Zanderij is uitgesloten, waar-
om is deze interpretatie dan niet 
klip-en-klaar in de notitie opge-
nomen?² De PvdA heeft hierover 
vragen gesteld aan het college.

Vrijwilliger bij 
Dierenduintje

Castricum - Bij ‘t Dierenduintje zit 
het team dierenliefhebbers met 
de handen in het haar. Er is een 
grote behoefte aan een vrijwillige 
medewerker voor een dag in de 
week die allerlei lichte werkzaam-
heden verricht. Gedacht wordt 
aan een man of vrouw die gepen-
sioneerd is en het leuk vindt om 
met dieren te werken in de bui-
tenlucht. 
Wie interesse heeft kan bellen 
naar Fred: 06-20745693. Foto: 
Dierenduintje.

Repair Café in De Bakkerij 

Castricum - Op zaterdag 10 fe-
bruari vindt er weer een Repair 
Café plaats in De Bakkerij. Een 
middag om langs te gaan met ka-
potte spullen en deze samen met 
vrijwilligers te repareren. 
Denk aan het repareren van tex-
tiel en advies bij haken en brei-
en, het repareren van kleine elek-
trische en huishoudelijke appa-

raten en advies bij computerpro-
blemen of � etsreparaties. 

Dit Repair Café wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door Tran-
sition Town Castricum en De 
Groene Bak. Iedereen is welkom. 
De openingstijden van het Repair 
Café zijn 13.00 tot 16.00 uur. Foto: 
Transition Town Castricum.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KROKANTE VLAAI 
WEKEN

KERSEN
YOGHURT/FRAMBOZEN
HAZELNOOTKROKANT
CHOCOLADE KROKANT
MONCHOU
BREUGEL/PASSIE
APPELKROKANT VLAAI

9,95
8 PERS.VLAAI VAN DE WEEK!

APPELKROKANT VLAAI  

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

ERWTENSOEP
2e LTR GRATIS

HL HAMBURGERS
4e GRATIS

2 pers. stamppot
1 rookworst + jus

SAMEN € 5,99
6 bio eieren

bacon
leverworst

SAMEN € 4,99

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Burgemeester Mooijstraat 39,
Castricum, tel. 0251-651 088

www.sakura-castricum.nl

ALLE SUSHIBOXEN 
25% KORTING 
ALL YOU CAN EAT

geldig t/m 21 februari
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Kandidatenlijst en 
uitgangspunten Forza
Castricum - Forza! Castricum 
maakte de de�nitieve kandida-
tenlijst bekend. Naast de eerder 
genoemde eerste vijf plekken 
hebben Sefa Vlaarkamp, Frank 
Heeremans, Jan Baars, Stephan 
Castricum, Jacqueline de Graaf-
Buur en Rose-Marije Steenman, 
allen uit Castricum, zich kandi-
daat gesteld. Paul Meijer de lan-
delijk voorzitter Forza! NL is de 
lijstduwer. Fractievoorzitter Ral-
ph Castricum zegt de gewone 
Castricumse burgers op de eerste 
plaats te willen zetten.
,,Bij toewijzing van huurwonin-

gen géén voorrang meer voor 
statushouders. Wij willen on-
ze inwoners stimuleren om zich 
te kunnen uitspreken in referen-
da, waarvan de uitslag gerespec-
teerd moet worden. Verder moet 
veiligheid voorop staan, camera-
toezicht in en rond het uitgaans-
gebied is daarom noodzakelijk. 
Behalve opkomen voor onze ei-
gen vrijheden, zullen ook goede 
zorg voor met name onze oude-
ren en de verlaging/afscha�ng 
van lokale lasten, zoals de hon-
denbelasting, belangrijke speer-
punten zijn.”

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 29-1-2018: Rivka Anna 
Maria Pepping, dochter van Ste-
fanus A. Pepping en Daniëlle A.M. 
van Stralen.

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap
Elders - 26-1-2018: Sergio A. Fel-

ter en Ingeborg C. de Jong.
Overleden
Akersloot - 24-1-2018: Anthonij 
J. Pieterse, gehuwd met Alberti-
na D. Bakkum. Castricum - 29-1-
2018: Judith L.A. van Leeuwaar-
de. Limmen - 28-1-2018: Susanna 
C.M. Kusch, weduwe van Antho-
nius Nuijens.

Kennismaking met de 
kandidaten GroenLinks
Castricum - Op zondag 11 febru-
ari organiseert GroenLinks een 
meet-and-greet met haar kandi-
daten voor de nieuwe gemeente-
raad. Inwoners kunnen deze kan-
didaten ontmoeten en hen vra-
gen stellen. Ook kunnen ze hen 
meegeven op welke onderwer-
pen de komende jaren de nadruk 
gelegd moet worden. De kandi-
daten vertellen wat hen beweegt, 

wat hun doelen zijn en wat ze wil-
len bereiken in de komende ja-
ren. Hannie Lutke Schipholt is ge-
kozen tot lijsttrekker voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Lutke Schipholt is al fractie-
voorzitter en wist met het team 
van GroenLinks in de afgelopen 
periode regelmatig successen te 
behalen voor de zorg, voor duur-
zaamheid en het groen houden 

van de gemeente. Ze wil zich ook 
de komende raadsperiode gaan 
inzetten voor verbetering van de 
zorg voor ouderen, de jeugdzorg 
en het duurzaam maken van Cas-
tricum. 
De kennismaking start om 15.00 
uur in de Tuin van Kapitein Rom-
mel aan de Stationsweg en wordt 
afgesloten met een hapje en 
drankje.

Campagne De VrijeLijst: 
Duizend flesjes reizen 
door gemeente Castricum
Castricum - Lokale partij De Vrije-
Lijst begint haar verkiezingscam-
pagne op woensdag 14 februa-
ri in een zee van duizend �esjes 
die een boodschap aan de kiezer 
bevatten. De �essenpost spoelt 
14 februari als eerste aan in het 
Strandvondstenmuseum en 
krijgt daar een ceremonieel tintje.

Kiezers die kennis willen maken 
met de kandidaten en de verkie-
zingsboodschap van de lokale 
partij zijn welkom. Verhalenver-
teller Nancy Wiltink, bekend van
BakkumVertelt en andere vertel-
festivals, verzorgt in het museum 
een bijzonder gastoptreden. Lijst-

aanvoerder Ron de Haan: ,,Het 
Strandvondstenmuseum vecht 
voor zijn toekomst en is voor mij 
de plek om onze verkiezingscam-
pagne te beginnen.” Ron en Nan-
cy kennen elkaar al langer. 
Nancy Wiltink: ,,Ik hou van lokaal 
sterke initiatieven. Ik reis de we-
reld rond als verhalenverteller, 
verzamel overal mooie verhalen 
en organiseer projecten op loca-
tie. Zoals een kerstbomenbos bo-
venop de IJtunnel en een verha-
len�etstocht langs de allerhipste 
fruit- en tuinbedrijven in Amster-
dam West. 14 februari is de dag 
van de ware liefde: liefde voor je 
omgeving, voor wat je belangrijk 

vindt of gewoon, voor je gelief-
de. Daar hoort een bijzonder ver-
haal bij”.

Tot aan de verkiezingsdatum op 
21 maart spoelt de �essenpost 
van De VrijeLijst op verschillen-
de locaties in de gemeente aan. 
Hiervan wordt een fotoserie ge-
maakt. Het Strandvondstenmu-
seum bevindt zich direct achter 
station NS aan de Geversweg 2A.
Plaatsen reserveren voor 14 fe-
bruari is niet nodig, op tijd komen 
wordt wel op prijs gesteld.
Het programma duurt van 20.00 
- 21.30 uur. 

Campagne PvdA van start, 
Diederik Samson op bezoek 
Regio - Met �ets en rode bel star-
ten deze PvdA’ers de campag-
ne voor de gemeenteraadverkie-
zingen. Fietsend komen zij in el-
ke kern. De �ets en bel staan sym-
bool voor lokale PvdA-politiek. 
Een duurzame gemeente is een 

van de actiepunten. Op 7 maart 
is er in de avond een debat over 
duurzaamheid in het Huis van Hil-
de met als hoofdspreker Diederik 
Samson. 
Tijdens de �etstochten is er on-
derweg gelegenheid om in ge-

sprek te gaan, vragen te stellen 
en een verhaal of tips te delen. 
De PvdA wordt aangevoerd door 
Ada Greuter en Sander Schmitz 
en vertegenwoordigers uit alle 
kernen. Kijk voor meer informatie 
op castricum.pvda.nl

Minister Dekker pleit voor meer 
permanent cameratoezicht 
Castricum  - Woensdag 7 februa-
ri brengt minister Sander Dekker 
een bezoek aan Castricum. Cas-
tricum is de laatste jaren opge-
schrikt door meerdere gewelds-
incidenten in het uitgaansgebied 
en op het station. De VVD Castri-
cum is voorstander van perma-

nent cameratoezicht, individuele 
gebiedsverboden en andere vei-
ligheidsmaatregelen.
,,Permanent cameratoezicht is een 
maatregel die werkt om crimine-
len te pakken. Castricum heeft dit 
nodig. De inwoners hebben het 
recht om zich veilig te voelen en 

ook veilig te zijn.”, aldus minister 
Dekker. De minister arriveert 19.30 
uur bij Grand Café Balu op de 
Dorpsstraat 35a en zal vervolgens 
de deuren langsgaan om in ge-
sprek te gaan met omwonenden. 
Om 20.30 uur wordt de avond bij 
Grand Café Balu afgesloten.

In gesprek met D66
Regio - Afgelopen weekend ging 
D66 in heel Nederland in gesprek 
met inwoners. Ook de Castricum-
se D66 deed aan deze actie mee. 
Een team van kandidaten waren 
aanwezig op landgoed Duin en 
Bosch om met de bewoners daar 
te spreken over de gemeente-
raadsverkiezing van 21 maart en 
te vragen naar punten van zorg 
bij de bewoners ten aanzien van 
de lokale politiek. 
Het team van enthousiaste kandi-
daten was na a�oop zeer positief 
gestemd. De meeste mensen wa-
ren uitermate goed op de hoog-
te van de aankomende verkiezin-
gen en spraken hun intentie uit 
om te gaan stemmen. Veel werd 
de sociale woningbouwdiscussie 
genoemd als onderwerp waar de 

lokale politiek van groot belang 
is. Dit onderwerp kon in veel ge-
vallen in aanwezigheid van D66 
Wethouder Marcel Steeman goed 
worden besproken. Bewoners 
van de wijk waren over het alge-
meen erg positief over de actie en 
de mogelijkheid om direct in con-
tact te komen met politici. 

Op 17 en 24 februari zullen de 
D66-kandidaten weer naar een 
wijk in de gemeente trekken om 
in gesprek te gaan. Ook in maart 
zijn de kandidaten veelvuldig in 
openbare gelegenheden om in 
gesprek te gaan. Wie daar niet 
op wil wachten, kan ook via soci-
ale media of middels e-mail aan 
vraaghet@d66castricum.nl een 
vraag stellen.  

Informatieve uitbreiding 
op website van gemeente
Castricum - Vier jaar nadat wet-
houder Marcel Steeman in zijn 
vrije tijd een website had ge-
bouwd met overzichtelijke in-
formatie over gemeenteraadsle-
den, is er een aanvulling versche-
nen op de website van de ge-
meente Castricum. 

In een oogopslag is te zien wel-
ke partijen voor en tegen heb-
ben gestemd bij de behandel-
de onderwerpen. Daaronder zijn 

geluidsfragmenten opgenomen 
zodat ik heel eenvoudig is te be-
luisteren wie wat gezegd heeft in 
de raad. 

Bovendien is los daarvan van elk 
raadslid te zien hoe hij of zij ge-
stemd heeft op een bepaald on-
derwerp en wat erover werd 
gezegd. Via https://castricum.
raadsinformatie.nl kan gekozen 
worden voor een raadsvergade-
ring waarin een onderwerp is be-

sproken waar men meer van wil 
weten. Klik op het onderwerp 
en de informatie staat op het 
scherm. Voor de meningen van 
de raadsleden afzonderlijk kie-
zen voor het kopje raadsleden 
aan de bovenzijde van de pagi-
na.
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Met EasySlim.nu snel
weer strak in het vel
Limmen - Het klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn; cellulite, slappe 
huid, striae en overtollig vet en 
vocht wegwerken zonder dat ie-
mand zich daarvoor in het zweet 
moet werken. Het enige wat ge-
daan wordt is een aantal keer, de 
een meer dan de ander, met pads 
aangesloten te worden aan een 
geavanceerd apparaat dat door 
de combinatie van ultrasound 
en elektrostimulatie ervoor zorgt 
dat men plaatselijk afslankt. ,,Je 
verliest gelijk na de proefbehan-
deling tussen de 4 en 28 centi-
meter”, vertelt Karin van Twuyver. 
,,Dat is onze garantie. Want als je 
niet minimaal 4 cm verliest, be-
taal je ook niet!”

De kracht van het apparaat is dat 
het vetcellen leegt en tegelijker-
tijd spieren opbouwt. ,,Het appa-
raat belast de spieren tot wel 94% 
terwijl je met gewoon sporten 
een maximale belasting van 28% 
hebt. Je kunt het dus niet eens 

Hulp gezocht bij buurtbemiddeling
Regio - Vanaf 1 april 2018 kunnen 
alle inwoners van de gemeen-
ten Castricum, Uitgeest en Heiloo 
gratis gebruikmaken van buurt-
bemiddeling van Stichting De Be-
middelingskamer. 

Als buren hier onderling niet uit 

komen, kan hiervoor buurtbe-
middeling worden ingeschakeld. 
Stichting De Bemiddelingskamer 
is hierin gespecialiseerd. 
Door buren met elkaar in gesprek 
te brengen en begrip te creëren 
voor elkaars standpunt ontstaat 
er ruimte om samen op zoek te 

gaan naar duurzame oplossin-
gen. Hierdoor verbetert de com-
municatie en relatie tussen bu-
ren. 
Belangstelling voor de functie 
van projectcoördinator of vrij-
willige bemiddelaar? Kijk dan op 
www.debemiddelingskamer.nl.

Schrijverscollectief publiceert 
eerste boek, Lezer gezocht! 

Het boekje bevat ruim vijfen-
twintig verhalen die de afgelo-
pen twee jaar zijn verschenen op 
de website en de Facebook-pagi-
na 500 Magazine aan Zee. ,,Schrij-
ven is op zich al leuk, maar dat 
wordt nog leuker als je schrijfsels 
ook gelezen worden. We horen 
van veel mensen dat ze onze ver-
halen elke zaterdag graag lezen, 
maar dat ze het ook leuk zouden 
vinden de verhalen op papier te 
hebben², aldus Bert Roodhof, sa-
mensteller van de bundel. ,,Toen 
we in 2016 startten met 500 Ma-

Castricum - Het Castricumse schrijverscollectief van 
www.500Magazineaanzee.nl publiceerde onlangs zijn eerste 
boekje ‘Lezer Gezocht!”

Topacteurs op podium Koningsduyn
Castricum - Met trots presenteert 
theater Koningsduyn op zondag-
middag 11 maart de voorstel-
ling ‘Wijn’. In deze thrillerkome-
die nemen zes topacteurs het pu-
bliek mee in een met wijn door-
drenkte avond, waarop alles net 
even anders loopt dan verwacht. 
Charles en Charlotte ontvangen 
in hun grachtenpand in Amster-

dam oude vrienden Bob en Marja 
voor de jaarlijkse wijnavond. Ge-
zellig? Nou nee, want de sfeer is 
gespannen. Bovendien is Ed dit 
keer niet uitgenodigd, terwijl hij 
de wijnavonden ooit heeft be-
dacht. Als hij toch nog komt op-
dagen en even later ook de met 
psychische problemen kampen-
de dochter van Charles en Char-

lotte opduikt, loopt de boel com-
pleet uit de hand. ‘Wijn’ wordt ge-
speeld door Porgy Franssen, Cari-
ne Crutzen, Vincent Croisset, Re-
née Fokker, Evert van der Meulen 
en Randy Fokke. De matineevoor-
stelling start om 15.00 uur. De 
kaartverkoop is al in volle gang 
via: www.geesterhage/theater-
koningsduyn.nl. Foto: Piek.

gazine Aan Zee hadden we geen 
idee dat we twee jaar later een 
bundel met verzameld werk zou-
den uitbrengen. We zijn dan ook 
apetrots op het eindresultaat.” 
500 Magazine Aan Zee nodigt an-
dere schrijvers uit om ook hun 
verhaal op de website te publice-
ren, mits niet langer dan vijfhon-
derd woorden. Schrijvers kun-
nen contact opnemen via Face-
book of via de website. Dat ge-
beurt regelmatig waardoor op de 
website veel verschillende verha-
len en gedichten staan. Op zon-

dag 18 februari presenteren de 
schrijvers van de verhalenbundel 
‘Lezer Gezocht!’ vanaf 14.00 uur 
hun verhalenbundel bij Kantoor-
boekhandel Laan, Burgemees-
ter Mooijstraat 19 in Castricum. 
Bovendien geven ze een work-
shop in het schrijven van een ver-
haal van vijfhonderd woorden. 
Het boekje is vanaf 3 februari bij 
boekhandel Laan te koop en te 
bestellen via de Facebook-pagina 
500 Magazine Aan Zee. 
Op de foto v.l.n.r.: Bert Roodhof, 
Inge Eusman, Greta Eradus, Ed-
gar Zonneveldt, Bea Jansen. Niet 
op de foto Margot de Zeeuw en 
Maarten Ka. Foto: Tara Zonne-
veldt.

In gesprek met vrouwelijke politici
Castricum – Op 14 februari staat 
het netwerkontbijt van Goed 
Contact in het teken van de ge-
meenteraadsverkiezingen. Alle 
verkiesbare vrouwen zijn uitge-
nodigd om zich bij het ontbijt aan 
te sluiten en in gesprek te gaan 
met ondernemende vrouwen uit 
de gemeente.

Eens per kwartaal organiseert 
vrouwennetwerk Goed Contact 
een ontbijt waar ondernemende 
vrouwen elkaar kunnen ontmoe-
ten en met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen. Het netwerk-
ontbijt vindt plaats op 14 febru-
ari van 8.15 tot 9.30 uur in Huize 
Koningsbosch, Heereweg 84, Bak-

kum. Op 18 maart vindt er een 
vervolg van deze ochtend plaats 
en wordt er door diverse partij-

en, waaronder Goed Contact, een 
verkiezingsdebat gehouden in 
Nieuw Geesterhage.

Fifty Shades Freed
Jamie Dornan en Dakota Johnson 
zijn terug als Christian Grey en 
Anastasia Steele in Fifty Shades 
Freed, de climax van het wereld-
wijd succesvolle Fifty Shades-fe-
nomeen. De pasgetrouwde en 
onafscheidelijke Christian en Ana 
genieten samen van hun luxe le-

vensstijl, in de veronderstelling 
dat ze de duistere �guren uit hun 
verleden achter zich hebben ge-
laten. 

Maar hun gelukkig samenzijn 
wordt al snel in gevaar gebracht 
door nieuwe bedreigingen.

Ted & Het Geheim van Koning Midas
Ted Stones reist naar Las Vegas 
voor een presentatie van arche-
ologe Sara Lavro�. Ze heeft be-
wijs gevonden van het bestaan 
van de Halsketting van Midas, de 
mysterieuze koning die volgens 
de mythe alles wat hij aanraakte 
in goud liet veranderen. De her-
eniging met Sara wordt verstoord 
wanneer een rijke slechterik haar 
ontvoert, om zo de talisman te 

vinden die oneindige rijkdom kan 
brengen. Samen met zijn vriend-
jes Belzoni de papegaai en Bieber 
de hond begint Ted aan een reis 
rond de wereld om Sara te red-
den. Onderweg ontmoet hij nieu-
we vrienden…, maar ook nieuwe 
vijanden! Ted & het Geheim van 
Koning Midas is een vrolijke ani-
matie�lm en Nederlands gespro-
ken. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag  21.00 uur

woensdag  18.45 uur
Fifty Shades Freed 

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 & 21.15 uur 

zondag 16.00 & 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Post
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur 
Wild (NL)

donderdag 20.45 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.45 uur 
Darkest Hour
vrijdag 18.45 uur

The Leisure Seeker
zaterdag 18.45 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ted & het geheim van 

Koning Midas 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Early Man (NL)  

Programma 8 februari t/m 14 februari

vergelijken met sporten. Sinds de 
introductie van Easyslim.nu, een 
kleine drie jaar geleden, zijn er al 
meer dan veertig vestigingen in 
Nederland en straks ook in Duits-
land en België.” Karin is sinds no-
vember 2017 de trotse eigenaar 
van een eigen vestiging in Lim-
men.  Nieuwsgierig? Meld je aan 

voor een proefbehandeling te-
gen een aantrekkelijke actieprijs 
die geldt tot 28 februari. 
Bel voor meer informatie of het 
maken van een afspraak naar 
06-85852603 of stuur een e-mail 
naar limmen@easyslim.nu. Op de 
site www.easyslim.nu staat meer 
informatie.

Schwob bij Laan; vergeten 
klassiekers herontdekt
Castricum - Castricum - Op zon-
dag 11 februari vertelt Alexan-
dra Koch vanaf 14.00 uur over 
Schwob bij boekhandel Laan. 
Schwob.nl is een initiatief van 
het Nederlands Letterenfonds 
om onbekende boeken voor het 
voetlicht te brengen, vergeten 
of onontdekte boeken. Alexan-
dra Koch, hoofdredacteur van 
Schwob, vertelt in kleine kring 
over alles wat Schwob sinds zijn 
oprichting in 2010 doet. Zij kijkt 
daarbij terug op de Nederland-
se traditie van vertaalde litera-
tuur en laat zien hoe een on-
zichtbare klassieker de weg af-
legt naar de lezer. Daarnaast licht 
zij een tipje van de sluier op over 
de titels die in 2018 gaan verschij-

nen. Marcel Schwob (1867-1905) 
was een Franse schrijver en ver-
taler. Hij is de inspiratie voor het 
initiatief Schwob: tien uitgeve-
rijen, honderd boekhandels en 
Schwob presenteren gezamenlijk 
de mooiste en meest bijzonde-
re boeken uit de twintigste eeuw.
Schwob is altijd op zoek naar be-
langrijke boeken die niet ieder-
een kent: vergeten klassiekers en 
cultboeken. Kortom: boeken die 
zó goed zijn, dat je ze niet wilt 
wegleggen. Schwob zoekt de Re-
ve van Hongarije, de Haasse van 
Italië, de Salinger van Scandina-
vië, de Kerouac van Polen. Kom 
zondag 7 januari naar Verkaaik en 
oordeel zelf of ze daarin geslaagd 
zijn.
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Honderden inzendingen voor twee 
seizoensplekken Camping Bakkum
Bakkum - Zondag werden de 
laatste twee vrije seizoenplaat-
sen op Camping Bakkum voor het 
kampeerseizoen 2018 uitgege-
ven. Traditiegetrouw is de eerste 
zondag van februari de dag waar-
op Camping Bakkum zijn laatste 
vrije plaatsen in de verkoop doet. 
In het verleden is er gerend, ge-
loot of een nacht in de kou gesla-
pen om in aanmerking te komen. 

Dit jaar konden geïnteresseerden 
zich door middel van een presen-

tatie, van zichzelf als kampeerder 
van Bakkum, aanmelden. Van de 
540 mensen die zich op de geïn-
teresseerdenlijst hadden inge-
schreven hebben er 25 een pre-
sentatie ingestuurd. Deze varieer-
de van een gedicht tot een vlog, 
van een kijkdoos tot een slogan. 
Uit de inzendingen is een top vijf 
samengesteld voor de twee plek-
ken. De inzenders waren uitver-
koren om de presentatie door 
middel van fotocollage-gedicht-
vlog en �lmpjes toe te lichten.

De winnaar was dit jaar Thijs Sints 
met vrouw en twee kinderen die 
een �lmpje hadden gemaakt over 
de ko�er die naar de camping 
leidde vanuit Amsterdam. De 
tweede plek was voor de familie 
Visser, een gezin met twee kinde-
ren. Zij hadden een kijkdoos ge-
maakt met beelden van de cam-
ping. De andere drie deelnemers 
kregen als troostprijs een mid-
week in een tent op de camping 
aangeboden. Foto: Henk Hom-
mes.

Bodemvondsten bij de 
aanleg Noord/Zuidlijn
Castricum - Tijdens de aanleg 
van de Noord/Zuidlijn voor de 
Amsterdamse metro is bij arche-
ologisch onderzoek in de die-
pe bouwputten veel nieuwe in-
formatie vrijgekomen over de 
vroegste geschiedenis van de 
hoofdstad. Prof. dr. Jerzy Gawron-
ski komt daar op donderdag-
avond 15 februari een lezing over 
geven in Huis van Hilde.

Jerzy Gawronski, hoofd van de 
afdeling Archeologie van de ge-
meente en hoogleraar maritie-
me en urbane archeologie aan de 
Universiteit in Amsterdam, is bij 

het recente onderzoek veel meer 
te weten gekomen over de vor-
ming van de rivier de Amstel en 
de wisselwerking met het Oer-IJ, 
de noordelijke zijtak van de Rijn 
die tot aan het begin van de jaar-
telling bij Castricum in zee uit-
mondde. Kaarten kunnen nu al 
worden gereserveerd. Bij voor-
keur via de websites oerij.eu en 
huisvanhilde.nl, of anders tel.: 
023-5143247. Meer informatie 
over het programma en de spre-
kers op de websites huisvanhilde.
nl of oerij.eu. ‘Vrienden van het 
Oer-IJ’ krijgen korting. Komende 
programma lezingenserie ‘Hilde 

Winterse verhalenavond 
met sprookjes en muziek
Castricum - Aleid Bos organi-
seeert een verrassende en mu-
zikale voorleesavond. Ze neemt 
het publiek mee in de donkere 
sprookjes van Godfried Bomans 
en brengt verhalen van Toon Tel-
legen tot leven.

Livemuziek in kleine bezetting 
verbindt de vertellingen. Liedjes 
van The Beatles, Tom Waits, Ben-
jamin Britten en andere mooie 
nummers geven de luisteraar tijd 
om leven, dood, liefde en vriend-
schap te overdenken. Entree een 

euro. Reserveren is mogelijk via 
de website van De Bakkerij:  ht-
tp://bit.ly/voorleesavond. Op de 
foto: v.l.n.r.: Maarten Nijman, Krijn 
Thijs, Chris Groot, Onno Meijer, 
Jeltje Feenstra, Aleid Bos (voorle-
zer), Johan Souwer.

Meer aandacht nodig 
voor belang van erfgoed

Het initiatief komt van de Stich-
ting Oer-IJ, die vooral aandacht 
vraagt voor de ontstaans- en be-
woninggeschiedenis van het lan-

Castricum - Zes organisaties die zich in Castricum en omgeving 
bezighouden met cultureel erfgoed hebben dinsdag 30 janua-
ri in ‘t Oude Schoolhuys te Limmen een overeenkomst getekend 
om daar waar nuttig en nodig beter samen te werken. Het gaat 
daarbij om de Stichting Oer-IJ, de historische Vereniging Oud 
Akersloot, de Vereniging Oud Uitgeest, de Stichting Museumge-
maal 1871, de Stichting Oud Limmen en de Stichting Werkgroep 
Oud Castricum.

delijk gebied in de driehoek Alk-
maar, Zaanstad, Velsen. De kwa-
liteit en kwetsbaarheid van die 
nu nog groene regio wordt on-

voldoende onderkend, zo wordt 
gesteld. Eerder werden al samen-
werkingsafspraken gemaakt met 
Museum Kennemerland, Histo-
risch Genootschap Midden-Ken-
nemerland, de Historische Kring 
Heemskerk, Huis van Hilde, de 
Stichting Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest en de Stichting On-
eindig Noord-Holland.
De belangstelling voor aard-
kunde, archeologie, monumen-
ten en natuur is onder de be-
volking groot en dat lijkt goed 
nieuws, maar er zijn ook zorgen. 
Niet goed doordachte verstede-
lijking kan een bedreiging zijn 
voor cultuurhistorische waarden, 
waaraan de regio zijn eigenheid 
ontleent. Om het belang van dat 
tastbare verleden goed onder de 
aandacht van gemeenten en po-
litiek te kunnen brengen, is sa-
menwerking belangrijk. ,,Dan kan 
je elkaar versterken”, sprak voor-
zitter Evert Vermeer bij de onder-
tekening van het document. ,,Wij 
worden graag gehoord en ge-
raadpleegd. Dan is het belangrijk 
dat wij als historische organisa-
ties elkaar kennen en elkaar kun-
nen vinden als het nodig is.” 

Flexplek voor wijkagent
Castricum - Telefoontjes of 
mails van wijkbewoners verwer-
ken en meldingen afhandelen; 
ook dat hoort bij de werkzaam-
heden als wijkagent. ,,Schrif-
telijk werk hoort erbij, maar ik 
zit dan wel in het politiebureau 
en ben niet zichtbaar in de wijk 
waar ik hoor te zijn”, zegt Wesley 
Wessendorp, wijkagent Castri-
cum-centrum aan. Daarom wil 
deze wijkagent op een andere 
manier invulling geven aan het 
schriftelijk werk. Sinds de wijk-
agenten de beschikking heb-
ben over een notebook is dat 
ook mogelijk. ,,Ik las het verhaal 
van een wijkagent die de wijk 
ingaat met een tafel en twee 
klapstoeltjes. Een prachtig con-
cept. Wijkagenten moeten voor 
de bewoners nabij zijn, bereik-
baar en beschikbaar. Het doel 
is zichtbaar te zijn op een loca-
tie waar veel mensen samenko-
men in de wijk en dat wijkbewo-
ners ook weten waar je op dat 
moment bent. Zij kunnen dan 
langskomen en in gesprek gaan 

over allerlei problematiek in de 
wijk. De locaties en tijdstippen 
worden de komende weken be-
kendgemaakt via het twitterac-
count ‘POL_Wessendorp’. Het 
project zal over enkele maan-
den worden geëvalueerd.” 
Op dinsdag 30 januari ging het 
project van start in het gemeen-
tehuis. Wesley had een gesprek 
met burgemeester Toon Mans  

over zichtbaarheid in de wijk.
Op woensdag 14 februari is de 
wijkagent te vinden op de Sta-
tionsweg 13 van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Toch liever een ge-
sprek op het bureau? 
De wijkagenten van de ge-
meente Castricum zijn te berei-
ken onder tel.: 0900-8844 of via 
het contactformulier op www.
politie.nl.

kan me nog meer vertellen’ van 
Stichting Oer-IJ en Huis van Hil-
de: De reconstructie van de IJssel-
kogge, Wouter Waldus, donder-
dag 15 maart. Hoe God in Ken-
nemerland verscheen, André Nu-
man, donderdag 12 april.

Inventarisatie breedplaatvloeren

Het bleek dat de parkeergarage 
instortte doordat een betonnen 
vloer was opgebouwd uit gepre-
fabriceerde breedplaatvloeren, 
met daarop een ter plekke ge-
storte betonlaag. De aansluiting 
tussen deze twee lagen bleek 
onvoldoende te zijn. Het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken 
(BZK) heeft daarom alle gemeen-
ten verzocht om te inventarise-
ren welke gebouwen, die zijn op-
geleverd na 1999, zijn gemaakt 
met breedplaatvloeren. Van de-
ze gebouwen beoordeelt de ge-
meente of de breedplaatvloeren 
op zo¹n manier zijn geplaatst, dat 
er een risico zou kunnen zijn voor 
de veiligheid. Is dit het geval, dan 
zal de gemeente de gebouweige-

Castricum - De gemeente inventariseert momenteel welke ge-
bouwen breedplaatvloeren hebben. Het gaat om gebouwen die 
zijn opgeleverd na 1999. Aanleiding voor de inventarisatie is het 
instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport vorig jaar.

naar hierop wijzen en verzoeken 
om de vloeren verder te onder-
zoeken. De eigenaar is dan ver-
plicht om dit te (laten) doen. De 
inventarisatie gaat breder dan de 
Bubbledeckvloer die in Eindho-
ven was toegepast. Het gaat om 
panden met alle typen breed-
plaatvloeren.
In opdracht van het Ministerie 
van BZK heeft adviesbureau Ha-
geman op papier gezet hoe een 
gebouweigenaar kan (laten) on-
derzoeken of er wel of geen risi-
co voor de veiligheid is. Dit do-
cument geldt alleen voor bouw-
werken die zijn opgeleverd na 
1999, omdat daarin het mees-
te veiligheidsrisico zit. Woningen 
en woongebouwen vallen hier 

in principe buiten, tenzij het om 
woongebouwen gaat met daar-
onder een parkeergarage of bij-
voorbeeld winkels. De inventari-
satie is door de hoeveelheid ge-
bouwen een grote klus, waar de 
gemeente waarschijnlijk een aan-
tal maanden mee bezig is. Zodra 
er een compleet beeld is van alle 
gebouwen waar breedplaatvloe-
ren zijn gebruikt en de eigenaren 
hierover zijn geïnformeerd, volgt 
een nieuw bericht hierover. Ge-
bouweigenaren zijn er zelf voor 
verantwoordelijk dat hun gebou-
wen voldoen aan het Bouwbe-
sluit 2012. Vooruitlopend op de 
inventarisatie van de gemeente 
kan men zelf onderzoek (laten) 
doen naar de breedplaatvloe-
ren in het gebouw.  Voor meer in-
formatie over de inventarisatie: 
www.castricum.nl. Voor algeme-
ne informatie over dit onderwerp: 
www.rijksoverheid.nl.

Helpende hand bij de 
thuisadministratie?
Castriicum - Het betalingsver-
keer kan lastig zijn. Allerlei instan-
ties komen met brieven of mails 
waarop gereageerd moet wor-
den.  Gelukkig bieden de vrijwil-
ligers van het thuisadministratie-

project van Welzijn Castricum on-
dersteuning in een rustig tempo 
en met persoonlijke aandacht. 
Het kan gaan om eenmalige hulp 
om mensen op weg te helpen en 
zelfredzaam te maken, maar ook 

om hulp die regelmatig terug-
komt. Zij bieden ondersteuning 
bij het ordenen van de thuisad-
ministratie, verduidelijken, orde-
nen en afwikkelen van bankza-
ken, invullen van formulieren van 
instanties, verduidelijken  en op-
stellen van mails en brieven en 
digitale belastingaangifte. Meer 
informatie of aanvragen bij Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562; 
dam@welzijncastricum.nl.
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7 FEBRUARI
Open Huis PCC Fabritius, Fabriti-
usstraat 1 in Alkmaar, 19.00-21.00 
uur.

Lezing Groei & Bloei: Waar ko-
men de tuinplanten vandaan? 
Door Brian Kabbes in de zaal van 
de Ter Coulsterkerk, Holleweg 
111 in Heiloo om 20.00 uur. (foto: 
aangeleverd).

Jon van Eerd en anderen met 
Harrie & Eva, Een paradijselij-
ke komedie in De Vest Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Lesley Pols)

8 FEBRUARI
‘Werken in The Cloud’, infor-
matiebijeenkomst Stichting Uit-
geester Senioren in De Zwaan in 
Uitgeest, 10.00-11.30 uur.

‘De Ochtenden’ in Bibliotheek 
Castricum: Notaris Marco Reijn-
tjes vertelt. Diverse thema’s ko-
men aan bod, 10.00-12.00 uur. 

Open Huis PCC Het Lyceum, Ble-
kerskade 11 in Alkmaar, 19.00-
21.00 uur.

Cursus tuingereedschap onder-
houd van Groei & Bloei in de kas 
van landgoed Willibrord: De Bul-
laan 2, Heiloo, 19.00-21.30 uur. 
Aanmelden: wessel@vanscha-
gen.speedlinq.nl.

Muziekmiddag Zonnebloem 
met The Dutch Vocals in de Hee-
ren van Limmen, 14.00 uur. Ver-
voer nodig? Bel 072-5052235. (fo-
to: aangeleverd)

Femke Halsema – Een vrij land 
(theatercollege) in De Vest Alk-

maar, 20.15 uur. (foto: Bob Brons-
hof )

Night of the Drums met onder 
andere de drummers uit The Lion 
King in Podium Victorie Alkmaar, 
20.00 uur.

Het Nationale Theater met 
Othello van William Shakespeare 
in De Vest Alkmaar, 20.30 uur, na-
praten om 22.00 uur. (foto: Robin 
de Puy)

9 FEBRUARI

Hielander Whisky Festival in 
Grote Kerk Alkmaar, 19.00-23.00 
uur. Ook zaterdag 10 februari van 
13.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 
23.00 uur.

Toneelvereniging Willibrordus 
speelt muzikale klucht ‘Ze kun-
nen de pot op!’ in De Lelie, Rem-
brandsingel 85 in Akersloot, 20.00 
uur. Ook zaterdag 10 februari.

‘Zo doen we dat hier’ door Piep-
schuim bij De Zwaan Cultureel in 
Uitgeest, 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

Toneelgroep Het Volk met De 
God van de Slachting in de Vest 
Alkmaar, 20.30 uur.

Tardiz & Triangle spelen in De 
Bakkerij in Castricum. Tardiz 
brengt een mengeling van pop, 
funk, new wave en rock.  Triangle 
brengt lyriek en groove. Aanvang 
21.00 uur.

Gypsi Swing van Cote du Nord in 

▲

De Cirkel in Heemskerk, aanvang 
20.30 uur.

Vunzige Deuntjes in Podium Vic-
torie Alkmaar, aanvang 23.30 uur.

Lichtzinnig in De Nozem en De 
Non in Heemskerk, 22.00 uur.

10 FEBRUARI
La Mascotte door Heilooër Ope-
rette Vereniging in De Beun in 
Heiloo, 20.15 uur. Ook op 11, 17 
en 18 februari.

Lezing van voedselbos-pionier 
Wouter van Eck bij de Abdij van 
Egmond, 10.00-12.00 uur. Aan-
melding: www.abdijvanegmond.
nl.

Cabaret met Ronald Snijders in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
aanvang 20.15 uur.

Repair Café in De Bakkerij in Cas-
tricum van 13.00 tot 16.00 uur.

Orkater en het Bijlmer Parkthe-
ater met Woiski vs. Woiski; een 
muzikale battle tussen vader en 
zoon in De Vest Alkmaar, aanvang 
20.30 uur.

Green Lizard in Podium Victorie 
Alkmaar, 20.30 uur. Support: An-
tillectual en This Means War.

Tributenight in De Nozem en De 
Non in Heemskerk vanaf 21.30 
uur. Drie tributebands staan op 
het programma: Anouk, Hot Chili 
Peppers en een Metallica Tribute.

11 FEBRUARI

IVN gids Jos Bos neemt belang-
stellenden mee door het win-
ters duingebied met een beschei-
den kleurenpracht. Een winter-
wandeling voor volwassenen en 
kinderen door de duinen bij de 
Schaapskooi van Bergen. Aan-
vang 10.15 uur.

Opening van de expositie Uit 
Aarde van Corja Bekius met tek-
sten van liederen en beelden. Het 
Liturgiekoor treedt op. Aanvang 
10.00 uur in de Maranathakerk in 
Castricum.

Spirituele familiebeurs in het 
Behouden Huis, Dorpsstraat 850 
in Oudkarspel, 11.00-17.00 uur.  
Informatie op www.nickysplace.
nl.

Hans & Grietje de musical (4+) 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
14.00 uur. (foto: Nick van Or-
mondt)

Ee�e de Visser in Podium Victorie 
Alkmaar, 19.45 uur. 

Musicalkomedie VAMOS! in De 
Vest Alkmaar, 20.15 uur. Ook za-
terdag 10 februari maar die voor-
stelling is uitverkocht.

Film Murder on the Orient Ex-
press in De Cirkel in Heemskerk, 
20.00 uur.

Whiskeymo’s in De Oude Keuken 
in Bakkum. In een bezetting met 
contrabas, gitaar en meerstem-
mige zang laten ze hun eigenzin-
nige ideeën los op muziek uit de 
gloriejaren van het swingtijdperk.

Radio zonder Beeld in Ruïne-
kerk Bergen van 15.30 -17.00 uur, 
met muziek de verbinding leggen 
naar hogere sferen. Gratis toe-
gang.

Rondwandelen en sneeuwklok-
jes kijken in de Doornduyn van 
11.00 - 16.00 uur op de Duinweg 
2 in Bakkum-Noord.

Alexandra Koch vanaf 14.00 uur 
over Schwob en vergeten of on-
bekende literaire boeken bij 
boekhandel Laan in Castricum.

12FEBRUARI
Informatieavond over de Na-
tuurgidsenopleiding (start eind 
maart) van IVN Midden-Kenne-
merland om 19.30 uur in Het 
Koetshuys, Tolweg 9 te Heems-
kerk. Aanmelden kan via de web-
site of het sturen van een mail 
naar ivnmkl1@gmail.com Voor 
het complete programma en in-
schij�ormulier voor de opleiding 
kijk op www.ivn.nl/mkl

Bijeenkomst van Passage om 
19.45 uur in Vrijburchtzaal van 
Morgensterkerk, Vrijburglaan 
te Heemskerk met terugblik op 
honderd jaar vrouwenbeweging 
in Nederland, waarvan zestig jaar 
vrouwenorganisatie in Heems-
kerk. 

13 FEBRUARI

Taxateur Arie Molendijk komt 
van 14.00 tot 17.00 uur naar Res-
taurant De Oude Keuken, Ou-
de Parklaan 117 in Castricum. Hij 
geeft graag een deskundig ad-
vies m.b.t. restauratie van kostba-
re boeken, bijbels of boeken met 
een emotionele waarde.

Lezing om 20.00 uur door Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-

land in De Hoep in Bakkum met 
als titel: Wereldreis van kleine en 
kleinste jagers. De lezing wordt 
verzorgd door Rob van Bemme-
len en Hans Schekkerman.

Open Huis PCC Bergen, Loudel-
straat 14A, 18.30-21.00 uur.

14 FEBRUARI
Open Huis PCC Heiloo, De Dors 2, 
19.00-21.00 uur.

Theaterconcert 3JS in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur.

Oostpool en Theater Sonne-
vanck met tragikomedie Broman-
ce (14+) in De Vest Alkmaar, aan-
vang 19.30 uur.

Jakop Ahlbom met Innenschau 
(Revisited) (16+) in De vest Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Sanne pe-
per)

15 FEBRUARI

Lezing palingroker Jan van de 
Kommer voor de Stichting Uit-
geester Senioren in De Zwaan in 
Uitgeest, 09.30 uur.

Margriet Brandsma geeft le-
zing over Angela Merkel in Biblio-
theek Castricum, 20.00 uur. Kaar-
ten via www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek.

Theaterconcert The Fortunate 
Sons in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur.

Lezing over bodemvondsten 
bij aanleg Noord/Zuidlijn in 
Huis van Hilde in Castricum. 
Kaarten via de websites oerij.
eu en huisvanhilde.nl, of 023-
5143247. 

Jubileumshow
Regio - De 3JS vieren tien jaar 
theater. In 2008 zetten Jan Dul-
les, Jaap Kwakman en Jan de Wit-
te - de 3JS - hun eerste voorzich-
tige stappen op de theaterpodia. 
De songs die ze schreven hadden 
vaak een folky-basis van akoesti-
sche gitaren, viool en accordeon 
en de spitsvondige teksten ver-
dienden een luisterend oor. Idea-
le muziek voor in het theater.
In tien jaar tijd volgden er negen 
albums en tien verschillende the-
atertournees, waarvoor het Ne-
derlands publiek trouw ieder jaar 
opnieuw in de grote zalen van 
Nederland kwam kijken.
In deze jubileumshow blikken 
de 3JS muzikaal en verbaal te-
rug op alle voorgaande shows en 
het gaat verder. Het belooft een 
groot feest te worden in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. Kaar-
ten  voor woensdag 14 februa-
ri om 20.15 uur zijn te reserve-
ren via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa (0251) 
221453.

Van Praal naar 
Prul in museum
Regio - Soms hoor je het wel eens. 
Gekocht op de rommelmarkt. 
Dacht dat het niets voorstelde, 
totdat een antiquair het zag. Mu-
seum Kennemerland in Beverwijk 
organiseert op 24 maart een bij-
eenkomst ‘Van Praal tot Prul’, waar 
mensen hun verborgen schatten 
kunnen laten bekijken. 

Net zoals in het populaire televi-
sieprogramma ‘Tussen Kunst en 
Kitsch’, zullen er experts aanwe-
zig zijn die de objecten bekijken, 
dateren en over de herkomst van 
de objecten kunnen vertellen. 
Er worden ook taxaties gedaan. 
Maar liefst vijf experts staan klaar 
om een schilderij, oud document, 
sieraad of ander voorwerp aan-
dachtig te bekijken. 

Museum Kennemerland is een re-
gionaal museum dat zich richt op 
het beheren van collecties voor-
werpen, boeken en beeldmate-
riaal die betrekking hebben op 
het cultureel erfgoed van Kenne-
merland. De tijdlijn van het mu-
seum bestrijkt zo’n 5.000 jaar, van 
de prehistorie tot en met de dag 
van vandaag. Het museum her-
bergt een aantal bijzonder collec-
ties. Het bezit de grootste collec-
tie handgeknoopte tapijten ver-
vaardigd door tapijtknoperij Kin-
heim van Nederland en bezit een 
unieke verzameling Nederlands 
keramiek van de Potterie Kenne-
merland, ook wel aangeduid als 
Velser aardewerk.
Museum Kennemerland richt zich 
met het evenement ‘Van Praal tot 
Prul’ op de bewoners van de regio 
Kennemerland, van Alkmaar tot 
Haarlem. De hele dag, van 10.00 
tot 16.00 uur staat het museum 
open voor schatten. Er wordt een 
grote toeloop van belangstellen-
den verwacht. Om logistieke pro-
blemen te voorkomen is daar-
om besloten tot een schriftelijke 
voorinschrijving.
Inschrijving is mogelijk via een 
formulier op de website van het 
museum www.museumkenn-
merland.nl. Ook liggen er tijdens 
de openingstijden van het mu-
seum aanmeldingsformulieren 
klaar. De inschrijvingen worden 
op volgorde van binnenkomst in 
behandeling genomen.  
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Gouden Schaal voor Jac. P. 
Thijsse en Clusius College 
Castricum - Het Jac. P. Thijs-
se College het het Clusius Colle-
ge Castricum hebben een gou-
den Schoolkantine Schaal 2018 
van het Voedingscentrum ver-
diend. De scholen hebben hard 
gewerkt om de kantine gezon-
der te maken. Een gezonde uit-
straling en een gezonder aan-
bod staan centraal in de school-
kantine. 
Op het JPT valt het oog van leer-

lingen valt meteen op de keuze 
in gezonde broodjes, groente en 
fruit. En er is altijd water beschik-
baar in de vorm van een water-
tappunt in de centrale hal. Ook 
het Clusius College heeft en wa-
tertappunt. 
Op initiatief van de leerlingen-
raad zijn luxe, gezonde brood-
jes toegevoegd aan het assorti-
ment. De schaal werd overhan-
digd aan de facilitair coördina-

tor Gerard Klijn en adjunct di-
recteur Marcel Jobse. De scholen 
hebben de kantine gezonder ge-
maakt aan de hand van de Richt-
lijnen Gezondere Kantines. 
Petra van Dok, waarnemend 
conrector op het JPT: ,,We vinden 
het belangrijk om als school een 
gezonde leefstijl te stimuleren 
bij onze leerlingen en ik ben heel 
blij met deze erkenning voor on-
ze gezonde schoolkantine!”

Alle 32 diploma’s de lucht in

Castricum - Met de 32 diploma’s in de lucht laten de leerlingen van groep 8 van de Juliana van Stolberg-
school zien dat zij geslaagd zijn voor hun jeugd EHBO. Onder deskundige leiding van diverse instructeurs 
en begeleidende ouders hebben de leerlingen de hele week hard geleerd en geoefend. Met gespannen 
gezichten kwam het er afgelopen vrijdag op aan of ze bij het examen hun verse kennis in de praktijk kon-
den laten zien. ,,Wat ze ook doen, ze doen het met echte toewijding, dus ook deze cursus. Ik ben een trotse 
juf”, zegt hun juf Marjan. Na deze intensieve week staan er nieuwe vraagstukken op het programma rond 
het IPC thema Egypte.

Reumafonds zoekt collectanten
Castricum - Het Reumafonds 
streeft naar een beter leven met 
reuma voor alle twee miljoen 
mensen met reuma. 
Daar is onderzoek voor nodig. 

Door te collecteren of organisa-
tor te worden voor de collecte-
week van het Reumafonds van 19 
tot en met 24 maart kan men hel-
pen dit doel te realiseren. Opge-

ven via https://reumafonds.col-
lecteweb.nl/aanmelden/. 

Bel voor meer informatie met 
Mieke Kamphuys, 0251-671308.

Begeleider gevraagd spellenavond
Castricum - De begeleiders van 
de wekelijkse spelletjesavond 
voor mensen met een beperking 
zijn op zoek naar een nieuwe be-
geleider zodat het team weer uit 
drie vrijwillige medewerkers zal 
bestaan. Tijdens dinsdagavon-
den van 19.00 tot 21.00 uur wor-
den de spelen: Keezen, Uno en 
sjoelen met veel plezier beoefend 
door een groepje van vijf enthou-
siaste deelnemers. Wie het leuk 
vindt om het groepje circa eens in 

Jonge ondernemers 
winnen Skills-wedstrijd
Castricum - Het winnende team in de categorie ondernemen bij de 
provinciale Skills wedstrijd, op 31 januari gehouden op het Clusius 
College Castricum, is afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet. Zij ont-
vingen een trofee uit de handen van hun trotse docenten Kees Geut-
jesen Veerle Veltman. Op de foto is het winnende drietal te zien: Melis-
sa Admiraal, Lisanne van der Meij en Demi van Wees allen uit 4GL  van 
het Clusius. Foto: V. Veltman.

Lezing over wereldreis 
kleine en kleinste jagers
Bakkum - Op dinsdag 13 februa-
ri  om 20.00 uur organiseert  Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland  in De Hoep een lezing 
met beelden onder de titel: ‘We-
reldreis van kleine en kleinste ja-
gers’. De lezing wordt verzorgd 
door Rob van Bemmelen en Hans 
Schekkerman.
Jagers, ook wel roofmeeuwen ge-
noemd, zijn vogels met een bij-
zondere levenswijze, zowel van-
wege de manier waarop ze aan 
hun voedsel komen als vanwe-
ge het feit dat ze jaarlijks ne-
gen maanden op zee leven, on-
derbroken door een kleine drie 
maanden broeden op het land. 

Recent zijn hun wereldwijde om-
zwervingen in kaart gebracht 
met behulp van ‘geolocators’, klei-
ne apparaatjes bevestigd aan een 
pootring. Rob van Bemmelen 
startte in 2011 met onderzoek in 
het Zweedse bergland en Noord-
Noorwegen. Hans Schekkerman 
is als vrijwilliger betrokken bij dat 
veldwerk nabij het noordelijkste 
puntje van Noorwegen.
In deze lezing vertellen Rob en 
Hans, ondersteund met foto¹s en 
kaarten, over het onderzoek in de 
prachtige arctische broedgebie-
den, en over de vaak verrassen-
de resultaten die de geolocators 
hebben opgeleverd.

Nieuws van 
SamenSpraak
Castricum - SamenSpraak kan te-
rugkijken op een mooi jaar waar-
in zo¹n 130 vrijwilligers individu-
eel taalbegeleiding hebben ge-
geven aan anderstaligen. Daar-
naast werd ook de wekelijkse 
taalondersteuning in de groep, 
in de bibliotheek van Castricum, 
drukbezocht.
Dat het gelukt is de meeste an-
derstaligen in Castricum taalon-
dersteuning te bieden, ondanks 
de enorme toeloop  de afgelo-
pen jaren, is mede te danken aan 
Nienke Witkamp. Met een tome-
loze energie en een hartverwar-
mende betrokkenheid heeft zij 
haar schouders eronder gezet. 
Voor haar is het nu de tijd om met 
voldoening terug te kijken op wat 
tot stand is gebracht. Zij blijft bij 
SamenSpraak betrokken, maar 
gaat haar taken als coördinator 
overdragen aan Jellie Wiersma. 
Jellie heeft in haar werkzame le-
ven les gegeven aan Vluchtelin-
gen, is bij inburgeringstrajecten 
betrokken geweest, is taalcoach 
bij SamenSpraak en helpt mee 
in het �etsproject. Welzijn Castri-
cum is heel blij dat zij het stokje 
van Nienke wil overnemen.
Wie meer wil weten kan een kijk-
je nemen op de website www.
welzijncastricum.nl.
Hier is onder het kopje ‘Onder-
steuning anderstaligen¹ infor-
matie te vinden over de hierbo-
ven genoemde projecten en ook 
over het  voorlees-, administra-
tie-, �ets-, maatjes- en vrijwilli-
gerscoachproject voor andersta-
ligen. Foto: Nico Lute.

Inbraak in 
Geesterduin
Castricum - Tussen woensdag 31 
januari om 19.00 uur en donder-
dag 1 februari om 9.30 uur heeft 
er een inbraak plaatsgevonden 
in een telefoonwinkel in winkel-
centrum Geesterduin. Wie tus-
sen de genoemde data en tijd-
stippen iets gehoord of gezien 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844. Vermeld hierbij registratie-
nummer: 2018020647.

Afzwemmers
Castricum - Elke woensdagmid-
dag wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Wit-
te Brug. Afgelopen maand zijn 76 
kandidaten geslaagd.
Woensdag 10 januari slaagden 
28 kandidaten voor het B-diplo-
ma: Fleur Ammeraal, Solène Bak-
ker, Rik Beentjes, Miquel Bijman, 
Julian Bos, Cloe Brown, Robbie 
Brown, Dieck Dekker, Luuk Hage-
man, Isabelle Hills, Sienna Ixer, Ti-
mo Knegt, Jurre Lenting, Quinn 
Lute, Naomi Mooij, Lucie Nijsen, 
Eveline Pepping, Iago Sanders, 
Lars Siebeling, Gijs Stoop, Puck 

Ternede, Duuk Twisk, Thijs Veen, 
Lima Veltman, Mees Verkaart, Eli-
se Wu, Nino Zonjee en Nikky Zon-
neveld. Het C-diploma werd een 
week later behaald door Jada 
de Graaf, Max Laarhuis, Ilse van 
Loo, Tobias Miebies, Rick Mod-
der, Maud Spil, Sil van Unen en 
Max van der Zwet. Kamal Al Aaraj 
heeft tijdens de zwemles voor 
volwassenen op donderdag 18 ja-
nuari voor B afgezwommen.
Voor het eerste Snorkeldiploma 
hebben Sophie Jack, Sten Out 
en Paonia Renkema alle basis-
vaardigheden voor het snorke-
len goed uitgevoerd op 24 janua-
ri.Gyano Colleye, Layra Colleye en 
Steyn van Egmond zijn geslaagd 
voor Snorkelen 2, terwijl Amie 

Carton, Montana Renkema, Am-
ber Schermer en Tessa Schermer 
volleerde snorkelaars zijn met 
hun Snorkelen 3 diploma.
De week daarna is het A-diplo-
ma overhandigd aan Elina Bodar, 
Mia Brouwer, Olivier van Dijk, An-
nemieke Duijn, Pawlo Firik, Lau-
ren de Gier, Liselotte Gijzen, Myr-
the van der Heide, Jelle Hendrik-
se, Sam Hillebrink, Lola Huisman, 
Lucas Jongsma, Lars Kaandorp, 
Laura Kijzers, Mick Kooijman, Jul-
nar Kreidi, Roef Neve, Teun Nug-
teren, Levi van Opstal, Tesse Peus-
ken, Kate Roos, Jente Sint, Sia van 
Vliet, Toby van Vliet, Dieuwer-
tje de Vogel, Mats Vollers, Merel 
Wensveen, Lotte Wörmann en Ja-
rie Zwart. 

de drie weken te begeleiden kan 
bellen: tel.: 0251-656562 of in-

fo@welzijncastricum.nl. Foto: Ni-
co Lute.
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Nieuwe collectie én nieuwe 
arrangementen het museum
Castricum - Afgelopen week 
bracht mevrouw Jansen uit Am-
sterdam een bijzondere verzame-
ling naar het Strandvondstenmu-
seum, bestaande uit  schelpen, 
krabben, en fossielen afkomstig 
van de Noord-Hollandse kust. 

De verzameling is een levens-
werk- en erfenis van haar vader 
A. A. Jansen, die jarenlang van-
uit de Schoorlse kustplaats over 
strand en door de duinen struin-
de. Arend Jansen, een voormalig 
wiskunde leraar met de bijnaam 
A-kwadraat vanwege zijn dub-
bele voornaam, documenteerde 
en registreerde alles wat hij maar 
kon verzamelen.
Verschillende objecten zoals he-
le grote scheermessen en venus-
schelpen komen haast niet meer 
voor. Met behulp van vrijwilligers 
wil het museum deze unieke ver-
zameling verder documenteren.
Met ingang van 2018 heeft het 
museum voor familie-, vrienden- 

en bedrijfsuitjes de mogelijkhe-
den uitgebreid. Zo zijn er onder 
deskundige begeleiding week-
enden met een bijzondere moun-
tainbikeroute, een Oer-IJ wande-
ling of -�etstocht met een Oer-
IJ gids, workshops schilderen of 
dichten, een presentatie in het 
museum en rondleiding om Zan-

derij met tastbare historische 
sporen, diverse lezingen of pre-
sentaties en educatieve projec-
ten voor onderwijs, verenigingen 
of bedrijven. 
Meer informatie? Ga naar strand-
vondstenmuseum.nl of 06-
22923226. Foto: Rob Berkemeier 
R-design 4U.

Peuterschool Paulus viert 
samen het vijfjarig bestaan
Castricum - Op 1 februari vier-
den de peuters van Peuterschool 
Paulus, gevestigd in basisschool 
Paulus, een feestje in verband 
met het vij�arig bestaan. Alice 
Ploeg kwam langs om een mu-
ziekworkshop te geven. 
De kinderen genoten van het 
dansen en muziek maken. Als af-
sluiter aten de kinderen po�er-
tjes. 
Meer informatie? Kijk op www.
paulus-tabijn.nl of bel met Nina 
Deen, coördinator Peuterschool: 
0251-650565.

FNV belastingservice weer van start

Castricum - Veel mensen zul-
len weer een zucht slaken als de 
blauwe envelop van de belas-
tingdienst weer in de brievenbus 
valt. Het invullen daarvan be-
zorgt menigeen weer hoofdbre-
kens. De FNV heeft daarom voor 
haar leden een belastingservice 
in het leven geroepen, waarbij 
de leden hun aangifte gratis door 

een deskundige kunnen laten in-
vullen. Deze invullers volgen mo-
menteel weer een cursus om 
van de laatste wijzigingen op de 
hoogte te raken. De aanmelding 
per telefoon is anders dit jaar. Er 
is landelijk een centraal aanmeld-
punt opgericht. Degenen die ook 
vorig jaar door de FNV zijn gehol-
pen krijgen een brief van de be-

lastingdienst met weer een spe-
ciale machtigingscode. Die co-
de moet bij het invullen worden 
meegenomen. 

Wie zo’n machtigingscode niet 
heeft ontvangen moet die als-
nog vooraf aanvragen bij de be-
lastingdienst. Aanmelden kan di-
gitaal via de website van het FNV 
of telefonisch via 088-3680368. 
Opgeven kan daar met ingang 
van 7 februari van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 
uur. Daarbij kan men als voor-
keurplaats Castricum aangeven, 
alsmede het tijdstip waarop men 
geholpen wil worden. Hou wel 
de lidmaatschapgegevens bij de 
hand. 
Men kan ook digitaal een af-
spraak maken op de FNV-site, 
waar gekozen kan worden uit de  
beschikbare data. Het invullen 
vindt plaats in de maanden maart 
en april in dorpshuis De Kern. Ouderwetse muzikale gezelligheid

Bakkum - Zondag 11 februari om 
15.00 uur treden de Beverwijkse 
Whiskeymo’s op in De Oude Keu-
ken in Bakkum. In een bezetting 
met contrabas, gitaar en meer-
stemmige zang laten ze hun ei-
genzinnige ideeën los op muziek 
uit de gloriejaren van het swing-
tijdperk. Ze gaan een stap terug 
in de tijd en voeren het publiek 
mee naar het rijk gevarieerde ma-

teriaal uit de jaren ‘40-’50. De Big-
bandsound is vervangen door 
driestemmige zangarrangemen-
ten waarbij ook de blaaspartijen 
uitdagend vocaal vertolkt wor-
den. 
Zo ‘blaast’ de band de songs van 
onder andere Louis Jordan, The 
Mills Brothers, Willie Dixon, An-
drew Sisters en The Moonglows 
weer nieuw leven in.

Fairtrade bananen bij Deen
Castricum - Sinds vorige week zijn 
de bananen die Deen verkoopt 
Fairtrade. DEEN is heel blij met de 
samenwerking met de stichting 
Max Havelaar, de organisatie ach-
ter het Fairtrade keurmerk. De ba-
nanen worden onder eerlijke han-
delsvoorwaarden ingekocht bij ba-
nanenproducenten in Ecuador. Di-

recteur Leendert van Eck is trots: 
,,De bananen zijn een mooie toe-
voeging aan het toch al grote as-
sortiment Fairtrade producten in 
onze winkels. 
Daarbij zijn de bananen erg lekker 
en blijft de prijs hetzelfde.” De Fair-
trade bananen komen onder ande-
re van de bananenplantage El Re-

manso Maria Gabriela in Ecuador. 
De plantage is 35 hectare groot en 
er werken 20 à 25 mensen. Zij ont-
vangen voor de bananen minimaal 
een prijs die gebaseerd is op de 
kosten van duurzame productie en 
een vaste ontwikkelingspremie. Zo 
kunnen zij werken aan een betere 
en duurzame toekomst.

Opening expo Uit Aarde
Castricum - Zondag 11 febru-
ari vindt de opening plaats van 
de expositie Uit Aarde van Cor-
ja Bekius. In dit project wordt de 

kwetsbaarheid van het bestaan in 
teksten en beelden gevat. De tek-
sten zijn liederen en een gedicht 
van Andries Govaart, waar Cor-

Met de bijzonder muziekkeuze 
waarvan een deel hertaald is naar 
Nederlands staat de groep garant 
voor een show met aanstekelij-
ke muziek en een vleugje humor. 
Met zang van Anneke Frantsen en 
Conny Bakker, Dirk van der Me-
ij zang en gitaar, Gert-Jan Maas 
contrabas. De Oude Keuken ser-
veert na a�oop een Doowop bur-
ger als dagspecial.

Tardiz en Triangle in De Bakkerij 
Regio - Vrijdag staan er twee 
bands op het podium van De 
Bakkerij. Tardiz met drummer 
Mark Müller, bassist Arjan Ettes, 
gitaristen Paul Weersink, Robert 
van Mulligen en zangeres Made-
lon Englisch maakt de band mu-
ziek die een mengeling is van 
melodie, pop, funk, new wave 
en rock of zoals ze zelf zeggen: 
‘Eigenwijs eigen werk’. 
De driekoppige band Triangle 
werd gevormd in 2011 door drie 
vrienden die vanwege hun liefde 
voor rock en improvisatie beslo-
ten de handen ineen te slaan.  Zij 
namen afscheid van hun punk-
verleden en gingen op zoek 
naar een nieuw geluid. Nachte-
lijke sessies in een bunker wer-

den afgewisseld met optredens 
op diverse podia in Noord-Hol-
land. Vijf jaar later heeft dit mu-
zikale drietal zijn vorm gevon-
den. Met invloeden uit onder an-

dere de groove-metal en de sfe-
rische rock, voegt deze band een 
nieuwe kleur toe aan het muzi-
kale spectrum. Zaal open om 
21.00 uur. 

Swingend langs de Donau
met Monique Lansdorp
Castricum - Concert op zondag, 
verzorgd door Toonbeeld, neemt 
het publiek dit keer mee op reis 
langs de Donau. Niet langs het 
zoetgevooisde gedeelte van Jo-
hann Strauss en consorten, maar 
daar waar de Balkan begint. Van-
daar voert de sterk kronkelende 
rivier door een muzieklandschap 
dat velen niet of nauwelijks ken-
nen, maar buitengewoon rijk ge-
schakeerd en boeiend is.

‘Reisleidster’ is Monique Lansdorp 
(viool), die zich na haar conserva-
toriumopleiding geheel toeleg-
de op de lichte muziek en die van 

Oost-Europa. Zij toerde onder 
andere 20 jaar met de band van 
Boudewijn de Groot. Monique 
wordt begeleid door Hans Derk-
sen (accordeon), die zich geheel 
heeft gespecialiseerd  in de mu-
ziek van Hongarije en het voor-
malige Joegoslavië. 
Daarnaast zingt Maja Kuijper ou-
de Macedonisch en Albanese lie-
deren en de Bosnische se-vdah, 
de blues van de Balkan. Ook is er 
een speciale gast, Nehrun Alev, 
afkomstig uit het Turks spreken-
de gedeelte van Macedonië. Hij is 
een muzikale alleskunner (zang), 
die al eer-der met Monique cur-

sussen Balkanmuziek heeft ge-
geven. Naast viool en accorde-
on zijn: trompetviool, gadulka, 
mandoline, mandola, tambura, 
def, darbuka, tapan en tamboe-
rijn. Op zondag 18 februari, con-
certzaal Geesterhage, aanvang 
15.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten of 
tel. 0251-659012 en verder ver-
krijgbaar aan de zaal. Op de foto 
Monique Lansdorp, Hans Derk-
sen en Maja Kuijper voeren het 
publiek dwars door Oost-Europa 
met als speciale gast Nehrun Al-
lev.

ja Bekius schilderijen bij maak-
te. Ook zijn twee oudere gedich-
ten van haar hand van een beeld 
voorzien. De aangeleverde lie-
deren zullen  gezongen worden 
met medewerking van het Litur-
giekoor. Aanvang 10.00 uur in de 
Maranathakerk.
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Een ruime meerderheid van de Castricumse gemeenteraad stemde donderdagavond 1 februari 
in met de ‘Hoofdlijnen Kadernota Zanderij Noord’. Een belangrijk besluit voor de Zanderij waarin 
de wens van vele betrokkenen wordt vastgelegd: het unieke open landschap van de Zanderij 
Noord dient behouden te blijven.

De noti ti e is de uitkomst van een proef van de gemeente Castricum voor de nieuwe Omgevings-
wet. Vanaf maart 201  is de gemeente met alle belanghebbenden, grondeigenaren, belangenorga-
nisati es en ge nteresseerden om tafel gegaan om te horen wat zij belangrijk vinden aan de anderij 
en om met elkaar te spreken over de toekomst van dit unieke stuk Castricum.

Unanieme wens
Ondanks de vele uiteenlopende en soms met elkaar botsende ideeën en plannen waren de deel-
nemers het over een aantal zaken eens. De openheid van de anderij Noord, het tegengaan van 
bebouwing en de wens de anderij Noord in te richten voor natuur zijn unaniem benoemd als 
hoofdlijnen. Nu deze hoofdlijnen zijn vastgelegd door de gemeenteraad, is het behoud van een 
open anderij Noord nu gemeentelijk beleid.

Stevige basis 
ethouder Steeman: “Met het vaststellen van deze hoofdlijnennoti ti e heeft  de gemeenteraad 

vertrouwen gegeven aan de deelnemers van het parti cipati etraject over de anderij Noord. Het is 
nu aan die deelnemers en aan de gemeente om dat vertrouwen tot zijn recht te laten komen. De 
hoofdlijnen zijn glashelder en leggen een stevige basis voor de verdere uitwerking. En als je kijkt 
hoe er tot nu toe is meegewerkt over de anderij Noord zie ik dat met veel enthousiasme tege-
moet .

Verder uitwerken
De gemeente gaat nu verder in gesprek met alle betrokkenen om de hoofdlijnen nader uit te 
werken. Vooral de fi nanciële uitwerking is nog punt van onderzoek en gesprek. De verschillende 
deelnemers zijn het nog niet met elkaar eens welke route hierin te bewandelen. Samen met de 
gemeente wordt gezocht naar verschillende fi nancieringsbronnen voor een mogelijke ontwikkeling 
naar natuur, zoals subsidies, een gebiedsfonds en/of crowdfunding. Deze verdere uitwerking wordt 
waarschijnlijk nog voor de zomer aan de nieuwe gemeenteraad voorgelegd.

Openheid Zanderij vastgelegd door gemeenteraad

uur bemiddeling bi  burencon  ic en
Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar hoe spreek je elkaar 
aan? Hoe kom je tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat jij en je buren weer kun-
nen genieten van jullie leefomgeving  ie er onderling niet uit komt, kan grati s buurtbemid
deling inschakelen. 

Met hulp van professioneel getrainde bemiddelaars van De Bemiddelingskamer wordt samen 
een oplossing gezocht. Vanaf 1 april kunnen ook onze inwoners in onze regio gebruikmaken van 
deze buurtbemiddeling. Er is al veel positi eve ervaring opgedaan in de gemeente Bergen. Daar 
bestaat de buurtbemiddeling al sinds 2010. Sti chti ng De Bemiddelingskamer is gespecialiseerd 
in buurtbemiddeling en heeft  het landelijk keurmerk

Zelf buurtbemiddelaar worden?
ilt u zelf bemiddelaar bij burencon  icten worden? Dat kan  De Bemiddelingskamer zoekt nog 

enthousiaste bemiddelaars. Ook zijn wij per direct op zoek naar belangstellenden voor de func-
ti e van Projectco rdinator Buurtbemiddeling in de gemeente Castricum. De vacatures zijn te 
lezen op onze website www.debemiddelingskamer.nl
Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten en woningcorporati es. 

Vragen en meer informati e
Voor vragen en meer informati e kunt u een mail sturen naar info debemiddelingskamer.nl of 
kijken op www.debemiddelingskamer.nl.

    

Tijd Onderwerp  
Carrousels
19.30 – 21.00 Vervolg behandeling voorstel zwemvoorziening Castricum
19.30 – 20.30             Moti e rotonde op de kruising Visweg – Rijksstraatweg te immen
20.30 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen
 pauze
21.15 – 22.00 Voorstel rondom bestuurscultuur    
21.15 – 22.00 Bijdrage egalisati efonds aan plan 18 huurwoningen immen andzoom
22.00 – 22.30 Vervolgbehandeling regionale detailhandelsvisie
22.00 – 22.30 Vaststellen bestemmingsplan eerste parti ele herziening
 bestemmingsplan Castricum Centrum t.b.v. de renovati e en uitbreiding
                                    van het winkelcentrum eesterduin

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel worden behan-
deld. Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken

Raadsvergadering

Tijd Onderwerp
22.45 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Debat raad
 . ctuele politi eke onderwerpen
 4. Besluitvorming
 . Beleidsplan schuldhulpverlening
 B. ijziging e ploitati eplan immen andzoom
 C. Moti e ona  ankelijke klachtenondersteuning 
 D. ijzigingsverordening verordening sociaal domein 
 5. Sluiti ng

Tijd Onderwerp
19.30-21.00 Presentati e Dagrecreati e lkmaarder- en Uitgeestermeer

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
8 februari 2018

Offi  ciële mededelingen woensdag 7 februari 2018
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 omgevingsver-
gunning debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum dres
260118 Prinses Irenestraat 19 te Castricum
 Het vergroten van de woning (voor- en achterzijde)
290118 Geesterweg 1a te Akersloot
 Het uitbreiden van de berging en sushi lounge
300118 Meester Ludwigstraat 9 te Castricum
 Het vergoten van de dakkapel en het maken van een dakopbouw

Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:
Datum dres
300118 arti n uther ingstraat  te kersloot
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) 
010218 Zeeweg 70 (terras Club Zand) te Castricum 
 Het bouwen van een 2e kas 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum dres
290118 Oosterweide 46 te Castricum
 Het vergroten van een woning
010218 Zeeweg 31 te Castricum
 Het uitbreiden van de viswinkel

Verleende APV-vergunning
Datum dres
310118 Middenweg 3b te Limmen
 evenementenvergunning 60 jarig jubileum ios in Sporthal De Enterij op zaterdag  
 23 juni 2018 van 19.00 uur tot 24.00 uur
010218 Middenweg 3b te Limmen
 ontheffi  ng art.35 DH  Sporthal de Enterij op zaterdag 24 maart 2018 
 van 19.00 uur tot 24.00 uur

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden 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. 

Like ons op Facebook Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.



09 xx maand 2018

INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 7 februari 2018

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 7 februari 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, Tulpenveld 128 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeers-
bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening 
– kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

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

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

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

Castricum, 7 februari 2018

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 ge-

meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven 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 af-
spraak

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 opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon
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Mooiste bomen van Noord-Holland Regio - De Bomenstichting heeft 
vorig jaar de ‘Bomen van de Erek-
lasse’ geïntroduceerd. Daarin krij-
gen de oudste, mooiste en meest 
bijzondere bomen van Nederland 
een plaats. 
Deze toppers zijn opgenomen in 
het Landelijk Register van Monu-
mentale Bomen. Iedere maand 
wordt de top 10 van één van onze 
provincies bekend gemaakt. In fe-

bruari is het de beurt aan Noord-
Holland. De topbomen worden 
gekozen op basis van schoon-
heid, omvang, soort of een bij-
zonder verhaal. Belangrijk criteri-
um is ook dat ze zichtbaar moe-
ten zijn voor iedereen. 

Het gaat om de rode beuk van 
Westerblokker, de dikke platanen 
van het Leidsebosje, belastingei-

ken van ‘s-Graveland, de olifant-
siep van Amsterdam, de zeven 
provinciënlinde van Hilverbeek, 
de Libanonceder in Heemste-
de, de tulpenboom van Jagtlust, 
Hollandse linde op heuvel, Nijen-
burg, Heiloo, de dikke knobbel-
plataan, Heidense Kerkhof, West-
woud en knotlinden in Bergen. 
Foto van de rode beuk van Wes-
terblokker: Wim Brinkerink.

Start training begeleiden en 
coördineren van vrijwilligers
Regio - Op dinsdag 13 en 20 
maart wordt een training ‘Bege-
leiden en coördineren van vrijwil-
ligers’ verzorgd door het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Wel-
zijn Castricum. De training  is van 
19.30 tot 20.00 uur in Geesterha-
ge.
In de training komen onder meer 

de volgende onderwerpen aan 
bod: vrijwilligersbeleid: waarde-
ren/belonen/rechten en plichten, 
begeleidingsgesprekken voeren: 
individueel en groepsmatig, ef-
fectief werven en binding creë-
ren met de organisatie, omgaan 
met lastige situaties en con�ic-
ten en het op een verantwoorde 

wijze beëindigen van de samen-
werking. 
Aanmelden kan via: vrijwilligers-
academiebuch.nl. Meer informa-
tie kan verkregen worden bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum, telefoon: 0251 
656562 of via de mail: info@wel-
zijncastricum.nl. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker Akersloot - Alle vrouwen in de 
leeftijd van 50 tot en met 75 jaar 
ontvangen eens per twee jaar 
een uitnodiging voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. 
Vanaf 27 februari kunnen vrou-
wen uit Akersloot weer meedoen.
Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van de 
borsten. De foto’s worden ge-
maakt door speciaal opgeleide 

radiodiagnostisch laboranten. 
Deelnemers ontvangen binnen 
twee weken een uitslagbrief. Het 
bevolkingsonderzoek is een mo-
mentopname en geeft geen vol-
ledige zekerheid. 
Ook kunnen niet alle gevallen van 
borstkanker vroegtijdig worden 
opgespoord. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, ook als 
bij het vorige onderzoek geen af-

wijkingen zijn gevonden. Deelna-
me aan het onderzoek is vrijwil-
lig en gratis. Locatie onderzoeks-
centrum: Op het parkeerterrein 
bij sporthal de Lelie. Meer infor-
matie is te vinden op www.bevol-
kingsonderzoekmidden-west.nl. 
Men kan ook bellen met de infor-
matielijn van Bevolkingsonder-
zoek Midden-West op tel.: 088-
2669000 op werkdagen. 

LEZERSPOST

Sinds april 2016 heb ik het ge-
noegen en geluk om in dit mooie 
dorp te wonen, daarvoor heb 
ik in een dorp in de polder ge-
woond. Als ik door het dorp loop, 
zie ik  dat er overal prullenbakken 
staan die regelmatig door de ge-
meenteambtenaren worden ge-
leegd en dat is super. Ook han-
gen er op diverse plekken zakjes 
om de hondendrollen in te doen. 
De honden kunnen dit niet zelf, 
dat moeten hun baasjes doen. De
faciliteiten zijn er dus waarom 
wordt er dan zo weinig gebruik 
van gemaakt? 
In mijn oude gemeente waren 

deze faciliteiten er niet en moest 
je zelf zorgdragen dat de drol-
len en het overige zwerfafval niet 
overal lag.
Nu heb ik dus een verzoek aan 
u: Zouden we met elkaar ervoor 
kunnen zorgdragen dat onze 
mooie gemeente er ook schoon 
en nog groener uitziet door ten 
eerste de drollen op te ruimen en 
ten tweede ons afval mee naar 
huis te nemen of weg te gooi-
en in de afvalbakken die over-
al staan. Zo wordt onze gemeen-
te nog mooier en dragen we alle-
maal bij aan een mooie en scho-
nere toekomst en doe je het niet 

voor jezelf dan graag voor mij en 
je kinderen of kleinkinderen of 
nee�es, nichtjes.
Het is namelijk de leefomgeving 
van iedereen, dus ook van u en 
als u dan kunt kiezen tussen een
vieze of schone omgeving dan is 
de keuze makkelijk toch! Zo zor-
gen we er ook voor dat het plas-
tic- en vuilnisprobleem voor de 
hele wereld te behappen wordt.
Ik dank u allen (groot en klein) 
alvast voor de medewerking en 
goed voorbeeld doet goed vol-
gen. 
Naam en adres bekend bij de re-
dactie.

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

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

Castricum, 7 februari 2018

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 ge-

meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven 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 af-
spraak

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 opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

09 xx maand 2018

Mooiste bomen van Noord-Holland
Regio - De Bomenstichting heeft 
vorig jaar de ‘Bomen van de Erek-
lasse’ geïntroduceerd. Daarin krij-
gen de oudste, mooiste en meest 
bijzondere bomen van Nederland 
een plaats. 
Deze toppers zijn opgenomen in 
het Landelijk Register van Monu-
mentale Bomen. Iedere maand 
wordt de top 10 van één van onze 
provincies bekend gemaakt. In fe-

bruari is het de beurt aan Noord-
Holland. De topbomen worden 
gekozen op basis van schoon-
heid, omvang, soort of een bij-
zonder verhaal. Belangrijk criteri-
um is ook dat ze zichtbaar moe-
ten zijn voor iedereen. 

Het gaat om de rode beuk van 
Westerblokker, de dikke platanen 
van het Leidsebosje, belastingei-

ken van ‘s-Graveland, de olifant-
siep van Amsterdam, de zeven 
provinciënlinde van Hilverbeek, 
de Libanonceder in Heemste-
de, de tulpenboom van Jagtlust, 
Hollandse linde op heuvel, Nijen-
burg, Heiloo, de dikke knobbel-
plataan, Heidense Kerkhof, West-
woud en knotlinden in Bergen. 
Foto van de rode beuk van Wes-
terblokker: Wim Brinkerink.

Start training begeleiden en 
coördineren van vrijwilligers
Regio - Op dinsdag 13 en 20 
maart wordt een training ‘Bege-
leiden en coördineren van vrijwil-
ligers’ verzorgd door het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Wel-
zijn Castricum. De training  is van 
19.30 tot 20.00 uur in Geesterha-
ge.
In de training komen onder meer 

de volgende onderwerpen aan 
bod: vrijwilligersbeleid: waarde-
ren/belonen/rechten en plichten, 
begeleidingsgesprekken voeren: 
individueel en groepsmatig, ef-
fectief werven en binding creë-
ren met de organisatie, omgaan 
met lastige situaties en con�ic-
ten en het op een verantwoorde 

wijze beëindigen van de samen-
werking. 
Aanmelden kan via: vrijwilligers-
academiebuch.nl. Meer informa-
tie kan verkregen worden bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum, telefoon: 0251 
656562 of via de mail: info@wel-
zijncastricum.nl. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Akersloot - Alle vrouwen in de 
leeftijd van 50 tot en met 75 jaar 
ontvangen eens per twee jaar 
een uitnodiging voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. 
Vanaf 27 februari kunnen vrou-
wen uit Akersloot weer meedoen.
Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van de 
borsten. De foto’s worden ge-
maakt door speciaal opgeleide 

radiodiagnostisch laboranten. 
Deelnemers ontvangen binnen 
twee weken een uitslagbrief. Het 
bevolkingsonderzoek is een mo-
mentopname en geeft geen vol-
ledige zekerheid. 
Ook kunnen niet alle gevallen van 
borstkanker vroegtijdig worden 
opgespoord. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, ook als 
bij het vorige onderzoek geen af-

wijkingen zijn gevonden. Deelna-
me aan het onderzoek is vrijwil-
lig en gratis. Locatie onderzoeks-
centrum: Op het parkeerterrein 
bij sporthal de Lelie. Meer infor-
matie is te vinden op www.bevol-
kingsonderzoekmidden-west.nl. 
Men kan ook bellen met de infor-
matielijn van Bevolkingsonder-
zoek Midden-West op tel.: 088-
2669000 op werkdagen. 

LEZERSPOST

Sinds april 2016 heb ik het ge-
noegen en geluk om in dit mooie 
dorp te wonen, daarvoor heb 
ik in een dorp in de polder ge-
woond. Als ik door het dorp loop, 
zie ik  dat er overal prullenbakken 
staan die regelmatig door de ge-
meenteambtenaren worden ge-
leegd en dat is super. Ook han-
gen er op diverse plekken zakjes 
om de hondendrollen in te doen. 
De honden kunnen dit niet zelf, 
dat moeten hun baasjes doen. De
faciliteiten zijn er dus waarom 
wordt er dan zo weinig gebruik 
van gemaakt? 
In mijn oude gemeente waren 

deze faciliteiten er niet en moest 
je zelf zorgdragen dat de drol-
len en het overige zwerfafval niet 
overal lag.
Nu heb ik dus een verzoek aan 
u: Zouden we met elkaar ervoor 
kunnen zorgdragen dat onze 
mooie gemeente er ook schoon 
en nog groener uitziet door ten 
eerste de drollen op te ruimen en 
ten tweede ons afval mee naar 
huis te nemen of weg te gooi-
en in de afvalbakken die over-
al staan. Zo wordt onze gemeen-
te nog mooier en dragen we alle-
maal bij aan een mooie en scho-
nere toekomst en doe je het niet 

voor jezelf dan graag voor mij en 
je kinderen of kleinkinderen of 
nee�es, nichtjes.
Het is namelijk de leefomgeving 
van iedereen, dus ook van u en 
als u dan kunt kiezen tussen een
vieze of schone omgeving dan is 
de keuze makkelijk toch! Zo zor-
gen we er ook voor dat het plas-
tic- en vuilnisprobleem voor de 
hele wereld te behappen wordt.
Ik dank u allen (groot en klein) 
alvast voor de medewerking en 
goed voorbeeld doet goed vol-
gen. 
Naam en adres bekend bij de re-
dactie.

Oproep aan de Castricummers
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