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Castricum - Leerlingen van het Jac. P Thijsse college hebben met een sponsorloop in sporthal De Bloemen bijna drie-
honderd cadeaus bij elkaar gerend. De goede-doelen-actie was bedoeld om gezinnen die het niet zo breed hebben op 
een feestelijke manier Sinterklaas te laten vieren. De sponsorloop van de scholieren leverde in totaal vijfduizend euro 
op. Lees het hele verhaal elders in deze krant. Foto: Henk de Reus.

Sponsorloop voor minima: 
’Elk kind verdient een Sint’

Door Hans Boot

Het leek de laatste tijd de goede kant 
opgegaan met de zwembadplannen, 
waarover al zeven jaar wordt gesteg-
geld. Donderdagavond zou het 
raadsvoorstel, dat het college had 
opgesteld na twee moties over de 
herinrichting van het sportterrein 
Noord-End, in de commissie worden 
behandeld en in de raadsvergade-
ring werd de goedkeuring verwacht 
van een motie over samenwerking 
met de Initiatiefgroep Nieuw 
Zwembad.

Waarom werd in dezelfde week een 
nieuwe koers ingeslagen en alle 
stukken vervangen door een A4tje? 
Roel Beems, fractievoorzitter van 
CKenG: ,,Als we donderdag het 
laatste voorstel van het college 
hadden besproken, zouden daarop 
weer allerlei amendementen worden 
ingediend voor het nemen van een 

besluit. Heel ingewikkeld en ondui-
delijk. Bovendien leverde dat weer 
aanzienlijke vertraging op, ook voor 
Helios en FC Castricum. Daarom 
hebben diverse fracties de koppen 
bij elkaar gestoken om de voortgang 
van het proces erin te houden. Wij 
zijn tot een alternatief raadsvoorstel 
gekomen, dat inhoudt dat het 
dossier wordt afgepeld en een klap 
wordt gegeven op de punten waar 
de raad het toch al over eens is en 
die kunnen worden uitgevoerd. Dat 
zijn de realisatie van kunstgrasvelden 
voor beide verenigingen en de herin-
richting van het parkeerterrein. Daar-
naast willen we het college een 
quick-scan laten maken, waarin een 
aantal zaken met elkaar wordt verge-
leken. Dit betreft onder andere de 
plannen van de Initiatiefgroep.”

Amendement
Het alternatief voorstel werd een dag 
voor de vergaderavond naar alle frac-

ties gemaild en was het enige onder-
werp van de commissie die onder 
leiding van voorzitter Rob Dekker 
(VVD) vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen virtueel werd 
gehouden. In feite had deze binnen 
een halfuur afgerond kunnen 
worden: negen van de tien fractie-
vertegenwoordigers konden zich 
vinden in het nieuwe besluit. Alleen 
Tim de Heer kondigde namens De 
VrijeLijst aan dat zijn partij het 
nieuwe voorstel niet zou steunen. De 
Heer wilde een amendement voor-
bereiden. ,,Mijn partij wil geen risico’s 
lopen en maakt zich zorgen om de 
�nanciële aspecten.” Dit standpunt 
wekte de nodige irritaties op bij de 
andere raadsleden, want de uitgaven 
staan al in de begroting. Zij wilden 
doorpakken en het besluit nog 
dezelfde avond nemen. Daarbij moet 
wel de opmerking van Harold Ebels 
(D66) worden genoemd, die inhield 
dat het voorstel tot aan de vergade-
ring ‘niet bij de stukken had gezeten 
en dus niet leesbaar was geweest 
voor de toehoorders, oftewel de 
burgers die de raad 
vertegenwoordigt’.

Wordt elders in deze krant vervolgd.

Castricum - Na alle discussies over de plannen voor sportpark Noord-End, 
deed de raad vorige week een nieuwe poging om dit hoofdpijnproject 
vlot te trekken. Afgelopen donderdag ging in de commissievergadering 
het raadsvoorstel van het college én een motie van tafel, waarvoor een 
alternatief van één A4tje in de plaats kwam. Daarvan hadden de burgers 
tot dat moment geen kennis kunnen nemen.

Raad kiest nieuwe koers voor 
aanpak zwembadplannen

Limmen - Op donderdag 23 
december zou in ‘Heeren van 
Limmen’ een muzikale kerstviering 
van de Zonnebloem plaatsvinden 
met medewerking van zanger-
entertainer Marius de Haas. Naar 
aanleiding van de nieuw aangekon-
digde maatregelen in verband met 
de stijgende coronabesmettingen, 
kan deze kerstmiddag geen door-
gang vinden.

Kerstmiddag
Zonnebloem 
gaat niet door

HEERLIJK

BEGINT 
MET DE 
ROSET
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DONDERDAG 2 DECEMBER

Open kerk van 10.00 tot 12.00 
uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Kerk-
café, plek voor ontmoeting en 
gesprek.

VRIJDAG 3 DECEMBER

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastor Anton 
Overmars. 

Open kerk van 10.30 tot 12.30 
uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Open 
Kerk, stilte en bezinning bij het 
aansteken van een kaars.

ZATERDAG 4 DECEMBER

R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met Annie Assendelft en 
Ria Peters.  

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: Pastor Johan Olling.

ZONDAG 5 DECEMBER

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
10.00 uur, pastor Eveline Masetti. 
2e zondag van de Advent. Met 
kinderdienst.
Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, vicaris Gerard Bruggink 
met het Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 
10.00 uur, Elsa Waljaard.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep. Voor-
gangers: Pastor Johan Olling en 
Pastor M. Nachtegaal.

Protestantse Gemeente 
Limmen
10.00 uur ds. D. Nicolai.

Op ‘Dijk en Duin’, Oude 
Parklaan 117, Castricum
Tot nader order geen vieringen.

MAANDAG 6 DECEMBER

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur. Taizé-avondgebed

DINSDAG 7 DECEMBER

St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor J. van der 
Linden

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251) 265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG
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Door Hans Boot

Voor de openingshandeling lichtte 
schooldirecteur Emé Jonkman het 
project toe: ,,Het grasveld dat aan 
ons plein grenst, is van de gemeente. 
School en ouders vroegen de 
gemeente of we hier niet gezamen-
lijk iets mee konden doen. We willen 
allemaal vergroenen en zo snijdt het 
mes aan twee kanten. Het project 
sluit goed aan bij onze thema’s 
spelen, leren en ontdekken en de 
kinderen kunnen zich uitleven in een 
gebied waar de natuur voorop staat. 
De uitvoering heeft door corona wel 
enige vertraging ondervonden, maar 
we zijn blij dat de eerste fase is gere-
aliseerd. De Natuurspeelplaats is 
openbaar, ook kinderen uit de buurt 
kunnen hier spelen. Omwonenden 
zijn dan ook betrokken bij dit project 
en reageerden enthousiast. Ook de 
buitenschoolse opvang van Forte 
Kinderopvang maakt gebruik van 
deze accommodatie.”

Op dit moment zijn een heuvel met 
een ‘kasteeltoren’, een wadi met 
loopbrug en een creatief gemetselde 
zitmuur te zien. Het nieuwe speelge-
bied bestaat weliswaar nog voorna-
melijk uit zand, maar daar komt 
volgens de directeur verandering in: 
,,Er is gras ingezaaid en volgend jaar 
februari hopen we met behulp van 
het Clusius College beplanting te 
gaan aanbrengen. We zijn de 
gemeente dankbaar dat ze hiervoor 
subsidie verlenen. Verder is er in een 
beheersovereenkomst afgesproken 
dat onze school de toestellen onder-
houdt en de gemeente het maaien 
en snoeien verzorgt.”

Roze toren
De Natuurspeelplaats is ontworpen 
door De Twee Heren, een bedrijf uit 
Grootebroek dat zich bezighoudt 
met het natuurlijk en duurzaam 

inrichten van buitenruimten. Het 
richt zich vooral op stadsnatuur en 
natuurspeeltuinen. Emé: ,,De basis is 
nu gelegd: een natuurlijke onder-
grond met hoogteverschillen. Voor 
volgende fasen zijn er plannen voor 
onder meer een moestuintje, panna-
veldje en een waterpomp, waarvoor 
onze school fondswervingsacties 
gaat houden.”

Voor het verrichten van de openings-
handeling kwamen enige leerlingen 
en onderwijswethouder Ron de Haan 
in actie. Vijf kinderen kregen de 
opdracht om een kubus, behorend 
tot het iconisch Montessorimateriaal, 
over de ‘balansbrug’ naar de 

wethouder te brengen die daarvan 
een roze toren mocht maken.

De Haan zei vooraf: ,,Het is voor mij 
een eer om hier vandaag weer te zijn. 
Zo’n twintig jaar geleden zat mijn 
dochter op deze school, die toen 
bekend stond als eerste duurzame 
school van Nederland. In het groen-
beleid van de gemeente is geld gere-
serveerd voor het vergroenen van 
schoolpleinen. De Montessori bijt de 
spits af en elk jaar kan een andere 
school hiervoor in aanmerking 
komen.”

Ook de scholieren Liz van der Haak 
en Sarah van Tijum waren enthou-
siast over hun rol. Liz mocht de 
laatste kubus aan de wethouder 
overhandigen en Sarah merkte op: 
,,Het is niet moeilijk hoor om over de 
brug te gaan. We zijn er blij mee en 
het leuke is dat mijn moeder ook 
heeft meegedacht over het ontwerp.”

Castricum - Sinds vorig jaar augustus is de Montessorischool verhuisd 
naar het voormalige gebouw van de Sokkerwei aan de Groenelaan. De 
school is samen met de gemeente een project gestart om de speelplaats 
en het aangrenzende grasveld te vergroenen. Afgelopen donderdag 
werd de eerste fase hiervan afgerond door de ingebruikname van een 
loopbrug.

Eerste fase Natuurspeelplaats 
Montessorischool geopend

De leerlingen brengen hun kubus naar wethouder De Haan. Foto: Hans Boot

De toren voor de eerste fase is af. Het wachten is op het vervolg. Foto: Hans Boot
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40.000 Britten en Russen die het vredige 
platteland overstroomden en in bloedige 
gevechten met eenzelfde aantal Bataven 
en Fransen alles wegmaaiden wat hun 
voor de voeten kwam. Dat is precies 
wat er in Noord-Holland gebeurde in 
de stormachtige late zomer van 1799. 
Castricum was toen toneel van een bittere 
strijd om de macht tussen verschillende 
buitenlandse mogendheden. 

Deze strijd is onderwerp van het nieuwe 
boek van Bob Latten (op de foto links), 
‘Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland’. 
Wethouder Ron de Haan (Kunst en Cultuur 
– op de foto rechts) nam het boek in 
ontvangst in het gemeentehuis. 
‘Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland’ 
is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan, Burgemeester Mooijstraat 19, 
Castricum.

Hoe strijd tot boek leidt

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
Op 2 en 9 december vergadert de raad 
vanwege de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen? Meld u dan 
voor 17.00 uur op de dag van de 

r a rin  aan i   ri . 
Bij commissies die zijn aangemerkt met 
een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. 

Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 

ri . it an tot n m t  on r a  
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 13 december 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 

 ri  t r c t. at an r mail ia 
raa s ri @castricum.nl  of t l fonisc  
via 088 909 7014 of 088 909 7094. 

     

Agenda raadsinformatieavond
2 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Auditcommissie
18.00 – 19.30    Auditcommissie 

Raadsinformatiebijeenkomsten
.   .  r s ntati  nanci l  situati  u  n mo 

20.00 – 21.15 Presentatie voortgangsrapportage Limmen Zandzoom 
Pauze

21.30 – 22.30  Presentatie burgerinitiatief de Groene Variant door 
initiatiefnemers dhr. Lute en dhr. Van der Eng 

     

Agenda Raadsplein 9 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 20.45 Overname drie bospercelen op Duin en Bosch  

.   . inanci l  situati  u  n mo
Pauze 

21.00 – 21.45 Amendement bij alternatief besluit voorstel zwembad
21.00 – 22.00 Burgerinitiatief de Groene Variant
21.45 – 22.30 Aangepast voorstel voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost incl. eventuele amendementen*
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A Besluitenlijst raadsvergadering 25 november 2021
1B Lijst van ingekomen stukken 
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

1E Vragen uit de raad
22.45 – 23.00 Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Alternatief voorstel zwembad Castricum incl. amendement
B Aangepast voorstel voorbereiding van de nieuwbouw 

voor het onderwijs in Castricum-Oost incl. eventuele 
amendementen 

C Verklaring van geen bedenkingen Schouw Akersloot 
5 Sluiting

Leger des Heils Fondsenwerving collecteert 
van 28 november t/m 27 december 2021.

Blijf naar elkaar omkijken
Beste inwoners,

Het gaat niet goed met corona in Neder-
land en in onze gemeente. De besmet-
tingscijfers zijn heel hoog, er liggen heel 
veel mensen met corona in het ziekenhuis, 
ook een aantal van onze inwoners. De IC’s 
zijn overvol. Als dit zo doorgaat, kan de 
zorg het niet meer aan. Nu al worden er 
iedere dag vele operaties uitgesteld van 
mensen die al lang op zorg wachten.

Het is duidelijk dat we iets moeten doen 
om het aantal coronabesmettingen zo snel 
mogelijk en zo veel mogelijk naar beneden 
te krijgen. Wat daarbij voorop staat, is dat 
het aantal contactenmomenten tussen 
mensen onderling naar beneden moet. 
Vandaar dat het kabinet afgelopen vrijdag 
besloten heeft tot een algehele avond-
sluiting. In de praktijk betekent dat, dat 
or ca  ni t ss nti l  in ls  cultuurin-

stellingen en sportverenigingen tussen 
vijf uur ’s middags en vijf uur ’s morgens 
gesloten moeten zijn. Gelukkig kunnen de 
scholen openblijven. 

Er wordt van ons allemaal het uiterste 
gevraagd om de verregaande maatrege-
len goed na te leven. Welke dat zijn, kunt 
u vinden op de website van de gemeente. 
We moeten het naleven samen doen. Ik 
vraag u met klem om mee te doen. Samen 
kunnen we het verschil maken. Vanuit de 
gemeente zullen we toezien op de naleving 
van de regels. We zullen vaker kijken of 
winkels en horecabedrijven hun deuren op 
het juiste tijdstip sluiten. Of sportclubs na 
17.00 uur de velden en accommodaties 
hebben gesloten. We zullen u er ook aan 

herinneren om een mondkapje te dragen 
waar dat moet. 

Het is een moeilijke tijd voor ons allen. Veel 
ondernemers worden ook nu weer getrof-
fen. Het verenigingsleven krijgt de zoveel-
ste klap te verduren. Ik leef intens met u 
mee.  Vanuit de gemeente is het coronalo-
ket weer geopend voor vragen en steun. 

We moeten in deze moeilijke periode 
blijven uitzien naar de ander. Besteed aan-
dacht aan elkaar; we moeten met elkaar in 
gesprek blijven, ook al liggen onze opvat-
tingen en denkbeelden uit elkaar. Als we 
te veel op onszelf komen te staan in deze 
tijd, dan wordt ons leven een stuk onaan-
genamer, grimmiger en harder. Dat gebeurt 
niet als we blijven omkijken naar de ander. 
Je buurvrouw die niet zo vaak meer buiten 
komt, je broer die niet zo lekker in zijn vel 
zit, je vriendin die het thuiswerken meer 
dan zat is, je collega die zijn handen vol 
heeft aan zijn gezin waar een kind corona 
heeft – al deze mensen zijn geholpen met 
een belangstellend telefoontje, een mooie 
kaart of een wandeling met elkaar. Als we 
naar elkaar blijven omkijken, dan houden 
we corona dragelijk.

Alleen met zijn allen komen we deze moei-
lijke tijd door en gaan we op weg naar 
betere tijden. Op mij kunt u rekenen, mag 
ik ook op u rekenen?

Met vriendelijke groet,
Toon ans burgemeester astricum

Lokaal Vitaal toegevoegd aan verkiezingsregister
Het Centraal Stembureau heeft besloten 
de naam Lokaal Vitaal toe te voegen aan 
het verkiezingsregister. Dit betekent dat 
Lokaal Vitaal (ontstaan uit CKenG en GDB) 

met deze naam kan meedoen aan de 
verkiezingen voor de gemeenteraad van 
Castricum.

oto  enk de eus
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Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

 Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Geesterduinweg 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel (legalisatie), 
datum ontvangst 24 november 2021 (WABO2102248)
Groot limmerpolder in Limmen, het verbeteren van het watersysteem, 
datum ontvangst 19 november 2021 (WABO2102219)
Het Palet 2 in Limmen, het splitsen van de kantoorruimten, datum ontvangst 
24 november 2021 (WABO2102247)
Klapweide 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 
20 november 2021 (WABO2102220)
Maatlat 9 in Limmen, het realiseren van 7 bedrijfsunits in een bestaand pand, 
datum ontvangst 19 november 2021 (WABO2102212)
Prins Mauritsstraat 26 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, 
datum ontvangst 22 november 2021 (WABO2102233)
Rijksweg 104 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
22 november 2021 (WABO2102228)
Van Duurenlaan 9 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
19 november 2021 (WABO2102215)
Westerweg 172 in Limmen, het bouwen van een berging, datum ontvangst 
18 november 2021 (WABO2102207)
Zeeweg 71 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining, 
datum ontvangst 19 november 2021 (WABO2102211)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Rectifi catie:

In de publicatie van 24 november 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag 
gepubliceerd:
Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het wijzigen van de bestemming, 
datum ontvangst 16 november 2021 (WABO2102188)

Aangevraagd

Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het tijdelijk gebruik van een schuur tbv opslag, 
datum ontvangst 16 november 2021 (WABO2102188)

Verleend

Heereweg 8 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 
18 november 2021 (WABO2101911)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein, 
verzenddatum 25 november 2021 (WABO2101707)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein, 
verzenddatum 25 november 2021 (WABO2101707)
Theebos 24 in Limmen, het bouwen van een erker, verzenddatum 23 november 
2021 (WABO2101980)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Bakkummerstraat 54 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 
het intern wijzigen van de constructie en het vergroten van het dakterras, 
verzenddatum 22 november 2021 (WABO2101850)
Bloemgaarde 17 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 22 november 2021 (WABO2101696)
Geversweg 3 a in Castricum, het saneren van de bodem, 
verzenddatum 25 november 2021 (WABO2101965)
Julianaplein 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 23 november 2021 (WABO2101915)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Basisregels
voor iedereen

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand.

.
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Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.
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Zet ramen of ventilatie-
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Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.
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Royale uitgebreide tussenwoning met 5 slaapkamers en tuin op het westen. 
Centraal gelegen ten opzichte van scholen, winkels, NS station, duinen en strand
Absoluut een bezichtiging waard!

Dorpsstraat 64 
1901 EM Castricum
Telefoon: 0251-650850
E-mail: info@vanamsterdam.nl
Internet: www.vanamsterdam.nl

Vraagprijs € 400.000,- k.k

Dorpsstraat 64 
1901 EM Castricum
Telefoon: 0251-650850
E-mail: info@vanamsterdam.nl
Internet: www.vanamsterdam.nl

Van een Garantiemakelaar 
mag je meer verwachten

Van een Garantiemakelaar 
mag je meer verwachten

CASTRICUM – Jacob Rensdorpstraat 18  

Oogzorgweken

ALLEEN 
OP AFSPRAAK 
0251 65 22 38

Check jaarlijks uw ogen
“Niet goed meer kunnen zien, gaat vaak heel geleidelijk en kan tal van 
oorzaken hebben. Daarom is het raadzaam uw ogen - net zoals bij een 
auto - periodiek te laten ‘keuren’. Sommigen vinden dat wat overdreven: 
‘Ik merk toch zelf wel dat ik minder goed zie’, is een veelgehoorde 
opmerking. Dat klopt ook wel. Maar als optometrist controleren wij 
niet alleen de gezichtsscherpte, maar ook de algehele gezondheid van 
uw ogen. De apparatuur waarmee we dat doen, brengt alles tot in het 
kleinste detail in kaart. Zo krijgen wij dus een completer en beter beeld 
van de conditie van uw ogen. En dat leidt weer tot betere adviezen.

Laat de conditie van uw netvlies controleren
Het netvlies zorgt ervoor dat we kunnen zien. De gezondheid ervan 
is dus van groot belang. Met onze gecombineerde Funduscamera en 
OCT-scan kunnen we de conditie van uw netvlies tot in het kleinste 
detail bepalen. Tijdens onze Oogzorgweken kunt u de gezondheid 
van uw netvlies laten checken. Gratis t/m 4 december!”

GRATIS
NETVLIES-

CHECK
T.W.V. 37,50

NETVLIES-

Lex Klein Schiphorst
Opticien, optometrist en
 contactlensspecialist

TORENSTRAAT 30   CASTRICUM   0251 - 65 22 38   BOSSINADE.NL

“Niet goed meer kunnen zien, gaat vaak heel geleidelijk en kan tal van 

NOG
3 DAGEN

T/M ZATERDAG 
4 DECEMBER

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen
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Ook voor duurzame sierbestrating, 
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De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

Arnoldsonstraat 7 - 1902 CT Castricum

Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur

Wat is een ‘zweepslag’?                 
Veel mensen hebben dit fenomeen weleens gezien op de sportvelden. Iemand neemt 
een sprintje en plotseling grijpt de persoon naar zijn kuit. Meestal vermoedt hij dat hij 
is geschopt; echter bij het omkijken is daar niemand. Lopen gaat nadien zeer moei-
zaam en met veel pijn gepaard. Wat is er gebeurd? Hij heeft een zweepslag opgelo-
pen. Een zweepslag is een grote of kleinere scheur in een spier. In principe kan dit in 
elke spier voorkomen, maar meestal in de kuit. Men heeft het gevoel met een ‘zweep 
geslagen’  te worden. Het ontstaat meestal bij piekbelasting van de spier bijv. bij sprin-
ten of springen. 

De spier kan gedeeltelijk of volledig gescheurd zijn. Er zijn diverse gradaties in de 
ernst van het probleem, d.w.z. dat de gevolgen voor hervatting van de sportactiviteit 
niet voor iedereen gelijk zijn. 1e graad: verrekking van een aantal spiervezels met 
geringe zwelling en ongemak en geen –of slechts minimaal- verlies van kracht en 
bewegingsbeperking. 2e graad: grotere schade van de spier met een duidelijk krachts-
verlies. 3e graad: een spierscheur die zich uitstrekt over de hele dwarsdoorsnede van 
de spier, resulteert in totaal verlies van spierfunctie. Een beschadiging van weefsel zet 
reacties in gang om de oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk te herstellen. 

Bij het herstel zijn 3 fasen te onderscheiden:
Ontstekingsfase: het gebied rondom de wond geeft  pijn, zwelling, warmte, bewe-
gingsbeperking en roodheid. Deze eerste fase is het begin van herstel. Proliferatie-
fase: na ca. 2 dagen start deze fase terwijl de ontstekingsfase nog in volle gang is. In 
deze fase verschijnen ‘bouwstenen’ om het spierweefsel stevigheid en trekvastheid te 
geven. Organisatiefase: lange tijd blijven de ‘bouwstenen’ in een wond actief door-
gaan met het reorganiseren waardoor het nieuwgevormde weefsel meer en meer gaat 
lijken op de oorspronkelijke structuur. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van de gradatie 
van de spierscheur. De fysiotherapeut helpt tijdens de revalidatie met het opbouwen 
van de spierbelasting. Gemiddeld duurt herstel van deze blessure 3 weken. Sporther-
vatting: ca. 4 tot 6 weken, afhankelijk van de ernst van de blessure en soort sport.
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Iedereen wordt blij in de kamer van 
Sinterklaas, want wanneer krijg je 

nou de kans om in zijn slaap-, woon- 
en badkamer te kijken? Van lekker 

knutselen en lachen om de goud-
vissen in het bad tot voelen aan de 
mantel van de Sint, bladeren door 
het grote boek en de kleurrijke sprei 
op Sints bed bekijken. De Creatieve 
Wieven Loes en Manon hebben een 
magische sfeer gecreëerd in de 
Kamer van Sint. Ook aan Ozosnel is 
gedacht! Het paard van Sinterklaas 
staat op een groot doek – gespon-
sord door Hubo en Reclame aan de 
Kust – op stal in de gezellige kamer.

Speurtocht
Alle kinderen kunnen nog vóór 3 
december de kleurplaat en Sint-letter 
speurtocht inleveren bij de kamer 
van Sinterklaas, in de brievenbus 
voor Sint of per e-mail (info@dorps-
hartcastricum.nl). 
En heb je alle letters op de ramen van 
winkeliers in het dorpshart 
gevonden? Met een beetje geluk 
vind je er zaterdag 4 december ook 
nog een echte chocoladeletter om 
mee naar huis nemen en om van te 
smullen. 
De Kamer van Sinterklaas is open op 
woensdag 1 december van 14.00 tot 
15.30 uur.

Castricum - De kamer van Sinterklaas aan het Bakkerspleintje 79 is in de 
afgelopen periode druk bezocht. Natuurlijk door de Sint zelf, maar ook 
veel kinderen en (groot)ouders kwamen een kijkje nemen.

Kamer van Sinterklaas is groot succes

De Creatieve Wieven (links) hebben Sint en veel kinderen dit jaar weer verrast met 
een sfeervolle Kamer van Sinterklaas. Foto: Reclame aan de Kust

LEZERSPOST

Wij hebben de laatste maanden mee mogen genieten van al de werk-
zaamheden aan de Oranjelaan. Het is met grote bewondering voor de 
inzet en werkzaamheden van de mensen die hiermee bezig waren. 
Omdat we in De Santmark wonen met uitzicht op dit hele gebeuren en zo 
alles op de voet konden volgen, hebben we gezien wat er allemaal komt 
kijken, voordat alles klaar is. En nu de kers op de taart, de eiken-en 
prunusbomen die vorige week zijn geplant. We zien uit naar het voorjaar, 
als we onze bloembakken weer kunnen vullen en op ons terrasje kunnen 
genieten van al de jonge mensen die weer voorbij komen op weg naar 
school of het sportveld en niet te vergeten het strand. Nu nog even 
afstand houden, maar er komt een betere tijd, blijf volhouden.

Jaap en Wies Scholte, Castricum

Werkzaamheden Oranjelaan

Castricum - Op donderdag 25 november was de internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. Door 
het uitlichten van het gemeentehuis laat Castricum zien dat zij deze strijd volledig steunt. De kleur oranje staat voor de 
dageraad, voor een zonnige toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne ‘Oranje the World’ 
duurt tot en met de internationale dag van de rechten van de mens op 10 december. Tekst en foto: Henk de Reus

Gemeentehuis kleurt oranje

Er is een ruime keuze uit vele prach-
tige kerstbomen. Van de gewone 
kerstspar, de Servische spar tot de 
Nordman; van klein tot groot, 
gezaagd, met kluit of in pot. Eind 
september zijn Dennis en Jan 
namens het bedrijf naar Denemarken 
afgereisd. Bij de kerstbomenkwekerij 
in het plaatsje Rødding hadden ze de 
eerste keus! Tuincentrum Tuinaanleg 
Frits Janssen is tevens verkoopdealer 
van stalen kerstboomstandaards, de 
EasyFix, een uniek systeem. Uw 
boom staat in vijf seconden recht en 
stevig. Verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en maten. Dennis boort de 
kerstboom voor, waarna hij 

eenvoudig thuis op de standaard 
geplaatst kan worden. Voor een 
demonstratie is iedereen welkom. Al 
zo’n mooie standaard in huis? 
Vergeet dan niet uw boom dit jaar te 
laten voorboren. Bovendien worden 
de bomen extra en gratis verpakt 
voor handig vervoer.

Gratis thuisbezorgen is ook mogelijk 
voor adressen in Uitgeest, Akersloot, 
Castricum en Heemskerk. Bestellen 
vanuit huis? Stuur een e-mail naar 
tuincentrumjanssen@live.nl en de 
boom wordt thuisbezorgd!  Bezoek 
ook de sfeervolle kerstafdeling met 
kerstballen, versiering, verlichting 

voor buiten en binnen, accessoires 
en kerstboomstandaards. Als leuke 
trendy kerstartikelen zijn er de 
houten Notenkraker, de gezellige 
gnoom�guren, dinosaurus-kerst-
boomhangers en nog veel meer! 
Voor kersttijd zullen hier natuurlijk 
ook de bekende kerststerren, 
azalea’s, cyclamen, hyacinten en 
kerststukjes te verkrijgen zijn. 

Zondag 5 en zondag 12 december 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen 
is te vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot. De richtlijnen van het 
RIVM zijn van toepassing. 

Kijk op www.tuincentrumfritsjanssen.
nl voor meer informatie en volg ook 
de accounts op Facebook en 
Instagram.

Akersloot - We kunnen er niet om heen; Kerstmis 2021 zal wederom 
anders verlopen dan we gewend zijn. Met de aanhoudende maatregelen 
blijven we met zijn allen op zoek naar gezelligheid en warmte voor de 
feestdagen. Die gezelligheid en heerlijke dennengeur haal je in huis met 
een kerstboom van Tuincentrum Frits Janssen.

Prachtige kerstbomen bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen

De kerstbomen werden in september al uitgezocht bij de kwekerij in Denemarken. 
Foto: aangeleverd

Regio - Het televisieprogramma 
‘Stand van Nederland’ besteedt op 2 
december aandacht aan de lokale 
huis-aan-huisbladen in ons land. 
Vorige week was een cameraploeg 
van het programma op bezoek in ons 
kantoor in IJmuiden. Hier heeft 
presentatrice Jill Bleiksloot 
gesproken met directeur Frits Raads-
heer over zijn toekomstvisie op de 
krantenmarkt. Onze media-adviseur 
Jeroen van Duijn nam Jill mee naar 
Santpoort-Noord en introduceerde 
haar bij enkele lokale ondernemers 

die al jaren adverteren in onze 
kranten. De huis-aan-huisbladen 
bewijzen, zeker in deze coronatijd, 
keer op keer hun bestaansrecht. 
Onze lezers waarderen de kranten 
waaronder deze in hoge mate, maar 
in hoeverre vertaalt zich dit ook in 
goede advertentieomzetten? En 
welke invloed hebben de fors 
gestegen grondstofprijzen op het 
exploiteren van een lokale krant? Het 
programma is op 2 december te zien 
bij NPO2 om 22.10 uur, direct na 
Nieuwsuur.

‘Stand van Nederland’ bezoekt 
kantoor van deze krant

De huis-aan-huisbladen van de Regio Media Groep. Foto: aangeleverd



Henk
Fijne vriend

Jan en Ans
en kinderen

Zo plotseling uit onze mooie bijzondere 
vriendschap weggeplukt. 

We gaan hem enorm missen.

Marjan, wij zijn er voor jullie.

Henk Scheerman

Na 47 prachtige jaren samen is mijn lieve Henk plotseling 
van mij weggenomen. Onze allerliefste, altijd zorgzame 
vader en onvergetelijke opa

* Heemskerk,
1 augustus 1953

Marjan Scheerman  - Hes

Nicolien en Rens
     Cecile, Marie

Janneke

Kees

Jans 

Correspondentieadres:
A. Verherentstraat 6  |  1961 GD  Heemskerk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

† Alkmaar,
21 november 2021

Gezaaid, geoogst
Geliefd, geleefd, genoten

Voorgoed voorbij

Hendrikus Johannes

Jan Vonk

Lia
Louise en Th�s, Ian, Pep�n
Claudia en Minne, Solveig, Tibbe

Een warmer en mooier afscheid van m�n lieve man, 
onze geweldige (schoon) vader en trotse opa

hadden we ons niet kunnen wensen. 

De vele kaarten, prachtige bloemen en uw 
belangstelling hebben op ons een diepe indruk gemaakt. 

Hartel�k dank daarvoor.

B E T R O U W B A A R E N B E T R O K K E N

Wij helpen u bewuste keuzes te maken

U krijgt advies met oog voor detail en kwaliteit

In onze sfeervolle Afscheids-huiskamer in hartje 
Uitgeest kunt u wanneer u wilt bij de overledene zijn

U kunt ons altijd inschakelen, waar u ook verzekerd 
bent

24/7: 06-208 222 60

www.lumenuitvaart.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

     

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

www.uitvaartverzorging-groot.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

In mijn hart, 
blijf jij bestaan

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Met veel verdriet nemen wij afscheid van onze 
allerliefste vader, opa en schoonvader. 

We zijn dankbaar voor al het positieve wat hij 
bracht en zijn blij dat we zo lang van zijn opgewekte 

aanwezigheid hebben mogen genieten.

Theodorus Jozef Dekker
Dirk

Weduwnaar van 
Maria Francisca Huberdina Dekker-van Heezik

*Heerhugowaard, † Alkmaar,
1 maart 1927   25 november 2021

Schoten, België: Jan Dekker
  Ângela Pereira Dekker
  Stéfanie
  Kevin

Utrecht: Niels Dekker 
  Maartje Fleur

Schardam: Annemarie Dekker
  Annet Hausberg

Maastricht: Eline Dekker
  Jaap Janssen
  Zevus
  Biki

Correspondentieadres:
Van Uytrechtlaan 25, 1901 JK Bakkum

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE
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Door Henk de Reus

Sponsorevenement
Leonie Weijling is als docent aan de 
school verbonden. ,,Leerlingen van 
de 4 havo businessklas hebben de 
goede-doelen-actie samen met leer-
lingen van 5 havo Bewegen, Sport en 
Maatschappij (BSM) bedacht en 
georganiseerd. Ze kregen hulp van 
de leerlingen van de brug- en 
tweede klassen. Deze waren de werk-
paarden en liepen vorige week 
woensdag in sporthal De Bloemen 
de kilometers bij elkaar, per klas een 
marathon.’’

De organisatorische kant van de actie 
zoals de marketing, logistiek, spon-
sorwerving, �nanciering en PR 
namen de leerlingen van de busi-
nessklas voor hun rekening. BSM 
leerlingen namen de organisatie van 
de marathon op zich. 

Aangemoedigd door sponsors werd 
er door de leerlingen van de brug-
klassen en tweede klassen heel wat 
afgerend. Het leverde een bedrag op 
van vijfduizend euro.

Vorige week donderdag struinden de 
leerlingen van de businessklas door 
de winkel van Intertoys op winkel-
centrum Geesterduin om het geldbe-
drag om te zetten in 
Sinterklaascadeaus.

Winkelwagens
Rond 14.30 uur staat de teller op elf 
winkelwagens, vol met cadeaus. Dit 
wordt uitbundig gevierd. Er zijn in 
totaal 297 cadeaus ingeslagen. 
Thomas Smit, eveneens docent, 
checkt samen met de leerlingen of 
alle artikelen die vooraf op een 
boodschappenlijst waren gezet 
inmiddels in de winkelwagens 
liggen. Hij noemt een voor een de 
artikelen op die op de lijst staan 
terwijl een van de leerlingen ‘Check’ 
roept als hij deze op de kassabon 
tegenkomt. Monopolyspellen, lego-
artikelen, Rummikub, babyspeel-
goed, woordspellen, Playmobil, 
poppen, houten speelgoed, alles 

komt voorbij. Er blijkt nog een paar 
honderd euro over te zijn. Dit is 
gekomen omdat de eigenaar van de 
winkel het goede doel met een 
korting van tien procent onder-
steunt. Voor dit geld wordt nog snel 
een tweede boodschappenronde 
gedaan. Thomas zegt dat het nog 
een dingetje is geweest om de 
cadeaus op de hiervoor bestemde 
plaats te krijgen. ,,Je zit met de 
privacy van de mensen aan wie je de 
cadeaus wilt geven. Hun adressen 
mogen niet zomaar worden vrijge-
geven. Daarom hebben we ‘Linda’s 
Wereld’ ingeschakeld. Linda heeft als 
slogan ‘De wereld een beetje mooier 
maken door samen anderen te 
helpen die het wat minder hebben’ 
en zij onderhoudt de contacten met 
de minima. De cadeaus worden zo 
dadelijk aan haar overhandigd.”

Voor elk kind een Sint
Als Linda arriveert kijkt ze haar ogen 
uit. Eén van de volle winkelwagens 
wordt haar symbolisch overhandigd. 
Ze zegt ervoor te zullen zorgen dat 
het speelgoed op de juiste plek 
terecht komt. 

,,Elk kind verdient een Sint, zeg ik 
altijd.”, aldus Linda. ,,Ik vind het 
fantastisch dat de school hier een 
businessopdracht van heeft gemaakt 
en dat het tot dit resultaat heeft 
geleid. Wat een berg cadeaus. Echt 
fantastisch! Ik ben er zo blij mee.” 
Dit laatste geldt uiteraard ook voor 
de gezinnen waar zij de cadeaus zal 
a�everen. Het is mooi dat er in deze 
rumoerige tijd nog dit soort mooie 
initiatieven plaatsvinden.

Castricum - Leerlingen van het Jac. P. Thijsse College organiseerden een 
sponsoractie met als doel de hieruit verkregen inkomsten in te zetten 
voor de aankoop van Sinterklaascadeaus voor de minima in de regio. 
Leerlingen van de brug- en tweede klassen liepen hiervoor een marathon 
in sporthal De Bloemen. De actie leverde vijfduizend euro op.

Leerlingen Jac. P. organiseren 
sponsoractie voor minima

Brugklassers en leerlingen van de tweede klas zijn bezig aan de marathon. 
Foto: aangeleverd

Linda van Pel van ‘Linda’s Wereld’ neemt dankbaar de eerste winkelwagen met 
sinterklaascadeaus in ontvangst. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Een lieve man. Ko de Swart. Broer van mijn vader en gehuwd met tante 
To. Jongste telg van een zaken-gezin. Ome Ko was vroeger al niet zo zake-
lijk ingesteld. Hij wilde naar de universiteit. Eerst studeerde hij genees-
kunde in Utrecht. Vervolgens vier jaar microbiologie en immunologie in 
de States. Daar behaalde hij het doctoraat in de virologie. Knappe kop 
dus. Ko is een aardige man. Hij woont met zijn lieve vrouw in het Belgi-
sche Sint Niklaas. Wegens de coronacrisis reist hij sinds vorig jaar met 
grote regelmaat naar Nederland. Hij is niet meer de jongste maar nog 
uiterst aktief. Bezoekt leden van de Tweede Kamer in Den Haag, is ook 
regelmatig te horen en te zien op radio en tv. 

Mijn leven ziet er heel anders uit. Door wat aandacht te trekken op Face-
book en  Instagram heb ik het voor mijn doen druk. Met het digitaliseren 
van smal�lms. Er zijn een aantal ‘klanten’ die graag vóór Sinterklaas hun 
�lmpjes gedigitaliseerd en bewerkt willen hebben. Het lukt me, maar ik 
ben de hele dag én de avond onder de pannen. Trouwens, ik vind het nog 
steeds leuk. Gisteren werd het wat laat. Ik was boven aan het werk, de 
deur open. Ik hoorde het geluid van de tv. Duidelijk galmden de stemmen 
van viroloog Ab Osterhaus en  OMT-lid Diederik Gommers naar de boven-
verdieping. Ziekenhuisbaas 

Ernst Kuipers deed af en toe ook een duit in het zakje. Ik volgde het niet 
maar ik hoorde wél regelmatig de naam van mijn favoriete oom voorbij-
komen. Ko de Swart dit en Ko de Swart dat. Tóch leuk dat mijn oude oom 
zich nog op deze manier verdienstelijk kan maken. Ik voelde me zelfs een 
beetje trots. Eenmaal op bed lagen vroeg ik aan mijn vrouw wat de heren 
te vertellen hadden over mijn geliefde oom. ,,Niets’’, antwoordde ze. ,,Het 
ging helemaal niet over viroloog Ko de Swart.’’ ,,Ja, maar ik hoorde toch 
steeds zijn naam noemen?’’, vroeg ik. ,,Nee hoor”, zei ze. ,,Het ging om dat 
doemscenario.’’ Lachend: “Code zwart...’’

Han de Swart, Castricum

Ome Ko

Castricum - We zijn eraan gewend 
dat witgoed ons leven vergemakke-
lijkt. We houden koel wat niet mag 
bederven en we hoeven niet meer 
met de hand te wassen of de vaat te 
doen. Dankzij koelkast, wasmachine, 
wasdroger en vaatwasser. Maar die 
verbruiken dan weer wél -soms (te) 
veel- elektriciteit. Kan dat dan niet 
een tandje minder? Natuurlijk wel! 
Energiecoach René Daalmans: ,,Koel 
zuinig en ontdooi regelmatig de 
koelkast. Laat diepgevroren voedsel 
in de koelkast ontdooien. Koelkasten 
gebruiken steeds meer stroom als ze 
verouderen. Op tijd vervangen is 
beter voor het milieu (en je porte-

monnee) dan wachten tot hij de 
geest geeft. Oude koelkast wel laten 
recycleren! Voor de wasmachine 
geldt: was niet warmer dan 40� als 
dat voor de hygiëne niet echt nodig 
is. Wasdroger? Hang je was buiten te 
drogen als dat kan. Of doe dat 
binnen, als je er maar wel voor zorgt 
dat er goed geventileerd wordt. En 
dan de vaatwasser: zet die pas aan 
als hij vol is. Zet hem op de ECO-
stand. Dan duurt je wasprogramma 
wel langer, maar verbruik je veel 
minder stroom (en water). En natuur-
lijk is er niets op tegen om tussen-
door eens wat met de hand af te 
wassen!

René Daalmans is energiecoach bij de 
lokale energiecoöperatie CALorie. 
Foto: aangeleverd

Energietip: verstandig 
omgaan met witgoed

Door Aart Tóth

Daarbij even de mededeling dat er in 
Nederland geen wild voor de jacht 
wordt uitgezet. Het ‘biologisch’ wild 
van Caroliene heeft dus een prachtig 
leven gehad, geen stress en daardoor 
een uitstekende kwaliteit. Een dier 
zonder stress geeft immers mals 
vlees met een pure smaak. Mede 
omdat er in het dorp geen poelier 
meer aanwezig is, ga je nu voor het 
beste wild naar ‘Uw groene slager’ 
waar Caroliene je voorziet van een 
vakkundig advies. 

Vakkennis heeft Caroliene opgedaan 
aan de hotelschool, waar vele recep-
turen van wild en gevogelte voorbij-
kwamen. De recepten liggen gratis 
klaar in de slagerij om het voor 
klanten makkelijk te maken met het 
bereiden van wild. Niet zomaar wild, 
maar van zeer hoge kwaliteit. Even-
tueel aangevuld met persoonlijk 
advies.

Wilt u het niet zelf bereiden, dan zijn 
er ook kant en klare stoofschotels 
van wildzwijn, hert en ree. Gaat u 
liever voor gevogelte, dan bent u ook 
bij ‘Uw groene slager’ op het juiste 
adres. Zo is er keuze uit kwartels, 
patrijzen, parelhoen, biologische 
landhoen en natuurlijk voor de feest-
dagen de biologische kalkoen. Wel 
even bestellen strekt tot aanbeveling, 
in de winkel of telefonisch (0251 
652430). Gezien de verwachte 
belangstelling voor wildgerechten 

rondom de feestdagen is het aanbe-
volen vooraf te bestellen. 
Mede namens Caroliene en Hans van 
Borre plus team smakelijke 
wildmaaltijd!

Wild van Caroliene
Castricum - We hoeven niet meer uit te leggen wie Caroliene is toch? Hét 
gezicht van de biologische slagerij Van Borre aan de Burgemeester 
Mooijstraat 29. Daarbij is Caroliene zo rond de feestdagen wild van wild. 
Het kleine wild zoals fazant, houtduif, wilde eend en polderhaas komt 
van dichtbij, uit de Noord-Hollandse polders, waaronder de Schermer en 
de Beemster. Het grof wild zoals hert, ree en wildzwijn komen van de 
Veluwe.

Caroliene is al vele jaren het 
vertrouwde gezicht in de 
slagerswinkel. Foto: aangeleverd



Castricummerwerf 11, Castricum, tel. 0251-67 42 99
AUTOSCHADE

VAN OLDENBARNEVELDWEG 12, 
1901 KB CASTRICUM, TEL: (0251) 65 78 78

Wij zijn geopend voor de lunch
Van woensdag t/m zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vanaf 12.00 uur wel bezorging en 
afhaal mogelijk via de site of telefonisch 

http://vesuvio.sitedish.shop/ Dagelijks staan wij voor de klant klaar, voor het opmeten 
van de ogen en het aanmeten van brillen en contactlenzen. 

Na jaren binnen in het winkelcentrum gezeten te hebben 
was de winkel uit zijn jasje gegroeid en werd het tijd voor 
een nieuwe stap. Per 1 november is de vernieuwde Hans 
Anders winkel te vinden op Geesterduin 5. In deze ruime 
winkel kunnen we de klant nog beter van dienst zijn. Medio 
2022 is de klant ook voor hoortoestellen bij ons aan het 
juiste adres.

Wat Hans Anders Castricum zo uniek maakt is de 
persoonlijke touch. Vestigingsmanager Miranda is al 5 jaar 
werkzaam in deze winkel. Miranda woont zelf al van kleins 
af aan in Castricum en is daarom voor velen een vertrouwd 
gezicht. Het team wordt compleet gemaakt door Cynthia 
die al 12 jaar werkt voor Hans Anders en sinds kort in 
Castricum werkzaam.

Met de vernieuwde winkel is het assortiment aan 
brilmonturen en zonnebrillen uitgebreid. Er is nog meer 
keuze uit de Hans Anders én Merk collectie voor dames en 
heren. De vertrouwde merken zoals Tommy Hil� ger, Hugo 
Boss en Armani zijn natuurlijk meeverhuisd en kan de klant 
terugvinden naast allerlei andere bekende merkmonturen 
en zonnebrillen. Ook de collectie kindermonturen is groter 
geworden met leuke merken zoals Ray Ban Kids en Disney.

In ons werk is geen dag hetzelfde. Elke klant geven wij onze 
persoonlijke aandacht, niet alleen bij de oogmeting, ook 
bij het uitzoeken van het montuur en de glazen houden 
wij natuurlijk rekening met alle wensen en behoe� en van 
de klant. Sinds de verhuizing kan de klant ook weer bij 
ons terecht voor het aanpassen van contactlenzen, voor 
dagelijks gebruik óf ter afwisseling van de bril.

Hans Anders Castricum hee�  een � jn en gezellig team dat 
goed op elkaar is ingespeeld en waar we veel plezier mee 
hebben. Hans Anders blij�  zich ontwikkelen op het gebied 
van de beste glazen tegen de scherpste prijzen. 
De behoe� es van de klant staan centraal en ons doel 

is om onze klanten een pre� ige 
winkelbeleving te bieden. 

We verwelkomen u graag in 
onze vernieuwde winkel!

EVEN  VOORSTELLEN...

P
GRATIS!�               �        

HANS ANDERS
OPTICIENS EN AUDICIENS 

WINKELCENTRUM-GEESTERDUIN.NL 
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Foto: Yasmin Hargreaves
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Schulpstet 32 1901 JJ Castricum 
Tel. 0251 653654
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Verbouw, Nieuwbouw 

en Onderhoud
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Reparatie kunstgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

www.kunstgebitheiloo.nl
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Nieuw kunstgebit?
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Te koop:
Ter overname trainingsjack van 
het merk Stag maat l. (Van de 
mhcc). Weinig gebruikt. 7,50. Tel. 
06-30087539
Te koop:
Trainingsshirt oranje maat s merk 
stag (van de mhc) weinig gebruikt. 5,-. 
Tel. 06-30087539
Te koop:
Durea zwart laarsje mt. 7 br. g. nieuw 
220,- voor de helft, Kayla zwart laarsje, 
mt. 41, 15,-, glas 150 x 83 50,-. Tel. 
072-5055782
* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-
tuur van voor 1995, platenspeler, 
versterker, boxen enz. Ik haal het 
graag bij u op. Tel. 0251-212896
Te koop:
Mooie kunstkerstboom 180 cm hoog 
15,-. Tel. 06-36019882

Te koop:
Sasha-poppen 3 grote en 2 baby 
dolls. Speelgoed lego (12 kilo), play-
mobil en �sher price. Kom kijken en 
uitzoeken. T.E.A.B. Tel. 023-5245364
Te koop:
2 paar zwarte pumps, maat 39 tj 
(collection England), maat 5.5 ecco. 
25,- en 20,-. Tel. 0251-670038

Gevraagd:
Crash museum fort Aalsmeer zoekt 
spulletjes uit 2de wereldoorlog voor 
in de vitrines schenking of bruikleen. 
Tel. 06-20961396
Te koop:
Boek: Vinkenbaan Castricum, 
Vogelringstation, i.g.st.Prijs 15,-. Tel. 
0251-659446

*op uw 1ste behandeling
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Castricum - Een klein kaarsje om te 
branden, met daarbij een mooi 
gedichtje. Een klein lichtpuntje voor 
iedereen die dat juist nu zo goed kan 
gebruiken. Deze liefdevolle, zelfge-
maakte attenties worden momenteel 
overal in de gemeente Castricum 
achtergelaten. Het initiatief voor de 
actie komt van Ellen Rohde. Ze lijdt 
zelf aan een ernstige invaliderende 
ziekte, waardoor ze aan huis en ook 
voor een groot deel aan bed 

gebonden is. Ze vertelt: ,,Dit doe ik 
nu al ruim 2,5 jaar met veel plezier. 
Andere mensen zijn mijn handen in 
het maakproces.’’ Op haar website 
www.missnoes.nl geeft ze uitleg over 
haar project en houdt ze een blog bij. 
Inmiddels vinden de kleine cadeau-
tjes hun weg naar de Castricummers. 
Ze kunnen zomaar ergens opduiken, 
voorzien van een verwijzing naar de 
website. ,,Als zonnestraaltje voor de 
voorbijganger’’, besluit Ellen.

Vrijwilligers zorgen voor licht-
puntje in deze angstige tijden

Vrijwilligers leggen de kleine attenties op verschillende plekken in de gemeente 
Castricum neer. Foto: aangeleverd

Volop keus in kerstdecoratie en kerststukjes bij de Eeuwige Lente. Foto: aangeleverd

Castricum - De Eeuwige Lente pakt 
dit jaar weer �ink uit om voor u thuis 
een sfeervolle en gezellige Kerst te 
maken. In alle �lialen staat het weer 
vol met exclusieve kerstarrange-
menten, leuke en smaakvolle kerst- 
en decoratieartikelen. Gezellig voor 
bij u thuis of om natuurlijk cadeau te 
doen. Alles om mensen weer blij te 

maken! Ook verkoopt de Eeuwige 
Lente vanaf 3 december weer eerste 
kwaliteit kerstbomen op de stand-
plaats bij winkelcentrum Geesterduin 
tegenover Ter Stal mode. 

Het team hoopt u in de winkel en/of 
bij de kerstbomenstandplaats te 
mogen begroeten.

Alles voor een sfeervolle 
Kerst bij de Eeuwige Lente

De afgelopen weken hebben Martin 
Wittebrood (trompet) en Rolf Hoog-
enberg (trombone) de leerlingen in 
groep 6 van de Cuneraschool de 
eerste beginselen van het trompet- 
en trombonespelen bijgebracht. Met 
dank voor de �nanciële steun aan de 
gemeente Castricum en de Stichting 
ISKRA konden voor dit project leer-
ling-trompetten en -trombones 
aangeschaft worden. Daardoor 
konden in steeds wisselende 
groepen maar liefst vijftig leerlingen 

ervaren hoe leuk het is om samen 
muziek te maken. Maar ook te 
ervaren dat het bespelen van een 
instrument niet vanzelf gaat.
Onder de deskundige en enthousi-
aste leiding van Martin en Rolf 
hebben de leerlingen in de afge-
lopen weken een paar korte muziek-
stukjes ingestudeerd. Met begelei-
ding van twee orkesten van Emergo 
hebben zij deze stukjes ten gehore 
gebracht in een heus mini-concert 
voor ouders en familie. Het mini-

concert werd gegeven in de grote 
zaal van Theater Koningsduyn en dat 
zal zeker hebben bijgedragen aan 
een onvergetelijke ervaring voor de 
zeer jeugdige muzikanten.

In steeds twee groepen speelden de 
leerlingen hun blues, wals, en een 
Latin-stukje met het Opleidingsor-
kest en de Brassband van Emergo. 
Met als uitsmijter van de trompet-
leerlingen ‘We will rock you’, waarbij 
de trotse ouders met klappen en 
stampen voor een steady groove 
zorgden. En de trombone-leerlingen 
zorgden voor een vrolijke afsluiting 
met de Pbone-Samba.

Vrolijke afsluiting muziekproject bij Emergo
Castricum - Door de nieuwe coronamaatregelen ziet het er naar uit dat 
het voorlopig de laatste activiteit was van muziekvereniging Emergo. 
Maar het was wel een heel vrolijk voorlopig einde: de afsluiting van het 
muziekproject van de Cuneraschool.

Het mini-concert in theater Koningsduyn. Foto: aangeleverd

Castricum - Een woning aan De 
Santmark was vorige week 
woensdag het doelwit van inbraak. 
De bewoonster van de betre�ende 
woning is recent overleden. Familie 
kwam sindsdien naar de woning om 
lichten aan en uit te doen en de 
gordijnen open en dicht te doen. Het 
heeft niet mogen baten, want deson-
danks werd een inbraak gepleegd. 

Hiervoor heeft men een raam aan de 
achterzijde geforceerd. Aan braak-
sporen is te zien dat men ook heeft 
geprobeerd om bij de schuifpui 
binnen te komen. 

De inbraak moet zijn gepleegd 
tussen 17.30 uur en middernacht. 
Meerdere kasten en lades zijn door-
zocht. Ook is een kluis weggenomen.

Woninginbraak aan De SantmarkCOLUMN TANGER ADVOCATEN

Voor ouders die beiden het gezag over hun 
kinderen hebben geldt dat zij beiden hun 
toestemming moeten verlenen voor een vakantie 
met de kinderen naar het buitenland. Geeft een 
van de ouders die toestemming niet, dan kan de 
rechtbank om vervangende toestemming worden 
verzocht.
In veel gevallen verleent de rechtbank die 
toestemming. Dit is anders wanneer blijkt dat de 
reis niet in het belang van de kinderen kan 
worden geacht, bijvoorbeeld vanwege veilig-
heidsrisico’s. In het algemeen grijpt de rechter 
dan terug op het reisadvies dat de rijksoverheid 
heeft uitgebracht voor het beoogde vakantieland.
Veel ouders vragen zich af hoe dit in de huidige 
tijd zit. Wanneer er een vlucht kan worden 
geboekt en er bij familie op bezoek wordt gegaan 
zou dat toch moeten kunnen?
Nee, oordeelde de rechtbank Amsterdam op 8 
februari 2021. De afweging was de volgende:
Er is wereldwijd een pandemie gaande, ook in 
Nederland. Het advies volgens de website van de 
rijksoverheid is “Blijf in Nederland, ga niet op reis 
en boek geen reizen. Elke buitenlandse reis 
verhoogt de kans op verspreiding van het corona-
virus. Moet u toch naar het buitenland, bijvoor-
beeld vanwege een (aanstaand) sterfgeval, dan 
moet u daarna tien dagen in quarantaine.” Er 
moet dus een noodzaak zijn om te reizen, wil de 
gevraagde toestemming worden verleend. Die 
noodzaak is er niet. Begrijpelijk is dat oma in 
Egypte de kleinkinderen graag wil zien en dat de 

kleinkinderen oma willen zien, maar dat zal voor-
lopig online moeten gebeuren. Uit de overge-
legde medische stukken blijkt niet dat oma op 
sterven ligt of dat de reis om een andere drin-
gende reden niet kan worden uitgesteld. Begrij-
pelijk is ook dat de kinderen vakantie willen en 
dat ze de coronamaatregelen zat zijn. Dat geldt 
naar verwachting voor alle Nederlanders. 
Iedereen zou wel met vakantie willen, maar dat 
kan niet. De adviezen van de overheid 
moeten worden opgevolgd. 
Houd de adviezen van de overheid ook inzake te 
plannen reizen dus goed in de gaten!
Heb je vragen over het krijgen van vervangende 
toestemming voor reizen of vakantie met 
kinderen? 
Mr. Raquella Bottenheft is één van onze familie-
rechtadvocaten. Zij is lid van de vFAS en onder 
andere gespecialiseerd in mediation. Zij is bereik-
baar via 0255 – 547 816 of r.bottenheft@tanger.nl. 

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

(Geen)Vervangende 
toestemming reizen

Castricum - De Sinterklaasloop, die 
voor zondag 5 december in de plan-
ning stond bij Atletiekvereniging 

Castricum, is geannuleerd. 

Op basis van de nieuwe coronamaat-

regelen heeft de atletiekvereniging 
besloten deze strand- en duinloop 
uit de agenda te halen.

Strand- en duinloop 5 december geannuleerd



Tegenover Hotel Akersloot

Tuincentrum
Tuinaanleg

KLEIN DORREGEEST 3A, 1921 HA AKERSLOOT, TELEFOON 0251 - 312 114

www.tuincentrumfritsjanssen.nl

Prachtige

KERSTBOMEN
met en zonder kluit

MOOIE NORDMANNSPAR € 17.95
SERVISCHE SPAR IN POT € 14.95

KERSTSTERREN, AZALEA’S, 
CYCLAMEN EN KERSTSTUKJES

Sfeervolle Kerstafdeling
             Wij zijn Easyfix dealer

De kerstboomstandaard waar 
uw boom in 5 seconden recht 

en stevig staat, vanaf € 9.95. 
Kom kijken voor een demonstratie.

LET OP: ZONDAG 5 
EN 12 DECEMBER
ZIJN WIJ GEOPEND VAN 
10.00 TOT 16.00 UUR

Sfeervolle KerstafdelingSfeervolle Kerstafdeling
Verkoop | € 1000,- korting

Aankoop | € 500,- korting

Taxatie | € 75,- korting

Hypotheek | € 500,- korting

Aan- of verhuur | € 250,- korting

VerjaardagsmenuVerjaardagsmenu
Teer Castricum 

Teer Castricum bestaat 5 jaar
Wie jarig is trakteert!

Alle klanten die in de maanden november en december 2021
een opdracht bij ons tekenen krijgen spectaculaire kortingen.

* Let op: Deze kortingen gelden alleen voor Teer Castricum. 

Teer Castricum  | 0251 - 745630 | castricum@teer.nl 
Scan de code 

voor meer
informatie en de 

voorwaarden.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 
07.00-16.00 uur, zaterdag: 08.00-14.00 uur

Kerklaan 40, 1921 BL Akersloot
Tel. 0251-312306, Whatsapp.nr. 06-31278494 
info@dilvis.nl - Dilvis.nl – Palingshop.nl 

KORTINGSBON 
10% korting op alle gerookte 
paling en gerookte palingfilet

Alle paling van Dilvis is duurzaam gecertificeerd 
volgens de Sustainable Eel Standard en wordt 
verkocht met ESF label (Eel Stewardship Fund).

De hele maand december

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORG(ST)ERS
Omgeving
•  Hoocamp in Akersloot,  
 200 kranten
Inclusief nieuwjaarskaartjes in december!

Wij zijn op zoek naar serieuze

IN DE REGIOOp zoek naar werk jobIN DE REGIOOp zoek naar werk job
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Wethouder Binnendijk verrichtte de 
starthandeling voor het rijden met 
de elektrische deelauto. Binnendijk: 
,,Het is spannend en het moet gaan 
lukken. Ik ben blij dat het goed 
bezocht wordt en het is allemaal 
coronaproof. Het is voor ons allemaal 
belangrijk. We stoten minder CO2 uit, 
de parkeerdruk vermindert en we 
krijgen minder verkeersbewegingen 
omdat minder huishoudens een auto 
gebruiken.”

Veel enthousiasme bij de bestuur-
ders en de organisatoren van 
CALorie. ,,We beginnen met twee 
deelauto’s in Bakkum, omdat uit onze 
enquête bleek dat er in Bakkum en 
Koningsduin veel belangstelling voor 
is. Dat er twee auto’s zijn is belangrijk 
omdat we willen voorkomen dat 
mensen vaak misgrijpen. We streven 
naar 25 deelauto in 2025 in de 
gemeente Castricum.” Vijftien 
mensen schreven zich zaterdag al 

de�nitief in voor deelname aan de 
deelauto’s. ,,Het is allemaal simpel 
met een app te regelen. Je ziet of er 
een auto vrij is je kunt via de app 
reserveren en de auto openen.”

Lang niet meer gereden? Ongemak-
kelijk om met een andere auto te 
rijden? Nog nooit een automaat 
gereden? Dan zijn er ervaren autode-
lers van CALorie om samen een 
eerste ritje te maken. Belangstelling 
voor de elektrische deelauto? Ga 
naar www.onzeauto.com/castricum 
of mail mobiliteit@calorieenergie.nl 
om aan te melden.

Castricum - Het was een drukte van belang zaterdag op de parkeerplaats 
aan de Van der Mijleweg in Bakkum. Zo’n dertig inwoners schreven zich 
in om een proefritje te maken met de elektrische deelauto.

Veel belangstelling voor proefrijden 
met elektrische deelauto

Wethouder Falgun Binnendijk verrichtte de starthandeling. Foto: Ans Pelzer

Vervolg voorpaginaverhaal

Schorsing
Portefeuillehouder De Haan deelde 
die mening van Ebels en mocht zoals 
gebruikelijk reageren op de eerder 
gevoerde discussies. Hij zei: ,,Het 
college legt een indrukwekkende 
vragenlijst voor aan de Initiatief-
groep. Wat dat betreft bevinden wij 
ons wel in troebel water, want wie 
zitten er in die groep en wat voor 
status heeft die? Kortom, er moeten 
nog de nodige juridische, �nanciële 

en organisatorische aspecten worden 
uitgewerkt.” Toen de wethouder 
vervolgens vroeg of er raadsleden 
bereid waren om met hem de 
vragenlijst voor de Initiatiefgroep 
door te nemen, werd daar door 
verschillende fracties positief op 
geantwoord. Restte dus nog de vraag 
aan de gri�e of het amendement van 
De VrijeLijst doorgang kon vinden. De 
voorzitter kon dit na een korte schor-
sing bevestigen en dat houdt in dat 
de behandeling doorschuift naar de 
commissie van 9 december.

Vervolg nieuwe koers 
zwembadplannen

Castricum - Zaterdag hebben zeven 
jeugdleden van muziekvereniging 
Emergo met succes hun muziek-
examen bij Toonbeeld Geesterhage 
gedaan. Het theoretisch gedeelte 
was al eerder afgesloten en deze 
zaterdag stond het praktische 
gedeelte ter beoordeling van de 
examencommissie. Karel, Carolijn, 
Merijn, Yorick, Dimitri, Lalè en Kaylen 
wisten de commissie te overtuigen 
met hun mooie spel op trompet, 

bugel en saxofoon. Ze kregen na 
a�oop het felbegeerde diploma. 
Carolijn haalde haar B-diploma en 
Merijn zelfs zijn C-diploma. Kaylen 
wist met haar mooie trompetspel 
zoveel punten bij elkaar te spelen dat 
ze zelfs de aantekening ‘met lof’ 
ontving. 
Wilt u zelf ook aan een muziekstudie 
beginnen? Kijk dan op www.emergo.
org of www.toonbeeld.tv voor meer 
informatie.

Muziekexamens groot succes

Zeven blije gezichten: Karel, Carolijn, Merijn, Yorick, Dimitri, Lalè en Kaylen hebben 
hun diploma behaald. Foto: aangeleverd

Akersloot - Voor de derde week op 
rij heeft de politie vorige week een 
snelheidscontrole uitgevoerd op de 
Geesterweg. Woensdagochtend 
werd van 08.10 tot 11.10 uur gecon-
troleerd ter hoogte van de jacht-

haven. Dat leverde 786 passanten op, 
waarvan bij 61 de snelheid te hoog 
was. De maximum snelheid op deze 
locatie bedraagt 50 kilometer per 
uur, de snelste rijder reed 83 kilo-
meter per uur.

Weer 61 hardrijders beboet

Castricum - Drie leerlingen uit groep 
8 van basisschool De Kustlijn  
hebben vorige maand meegedaan 
aan een Mincraft bouwwedstrijd bij 
Zapp eSport. Het zijn Jaylin, Tim en 

Nick, zij zijn te zien in de eerste a�e-
vering die inmiddels online is te 
vinden. De wedstrijd wordt in twee 
delen uitgezonden, de �nale 
verschijnt later online.

Drie leerlingen De Kustlijn 
te zien bij Zapp eSport

Castricum - Door de aangescherpte 
coronamaatregelen vervalt het tradi-
tionele kerstconcert van Projectkoor 
Castricum. Het concert stond 
gepland voor zondag 19 december 
in de Ter Coulsterkerk in Heiloo. Hier-
voor was een bijzonder repertoire 
samengesteld met solisten als 
Walther Deubel (tenor), Johan Breet-
veld (cornet) en Andrine Stal (dwars-

�uit). Al sinds de oprichting is Cees 
Brugman dirigent en Gijs Braakman 
de vaste pianist. Liefhebbers hoeven 
het koor niet helemaal te missen dit 
jaar. Via YouTube zijn diverse 
opnames van eerdere uitvoeringen 
te zien en horen. Het zijn professio-
nele opnames, gemaakt door Ed 
Taylor uit Beverwijk met zijn �lm-
crew. Onder meer ‘Laudate 

Dominum’ (Mozart), ‘Benedictus’ 
(Jenkins), ‘Tollite Hosteas’ (Saint 
Saens), ‘Ordinary Baby’ en ‘Carol of 
the bells’ zijn online te vinden. 

Vanzelfsprekend hoopt het koor in 
2022 weer in de gelegenheid te zijn 
zowel een sprankelend voorjaarscon-
cert als een stralend kerstconcert te 
presenteren.

Concert Projectkoor vervalt, 
wel opnames YouTube

Het Projectkoor Castricum in 2018. Foto: aangeleverd

Heerhugowaard - Het Noord-
Hollands Wintercircus, dat voorstel-
lingen zou verzorgen in Heerhugo-
waard, gaat niet door. De organisatie 
heeft hiertoe besloten nadat de rege-
ring vorige week strengere corona-
maatregelen instelde. Hierdoor zou 
de bezoekerscapaciteit gereduceerd 
zijn tot een derde van de normale 
bezetting. Bovendien is allerminst 
duidelijk of de maatregelen over drie 

weken kunnen worden opgeheven. 
Het ondernemersrisico is hierdoor te 
groot geworden. Volgend jaar hoopt 
men het Wintercircus weer door te 
kunnen laten gaan. Wie al kaarten 
had gekocht voor de geannuleerde 
voorstellingen, krijgt een tegoedbon 
voor volgend jaar. 

Kijk op www.nederlandsekerstcir-
cussen.nl voor meer informatie. 

Noord-Hollands Wintercircus 
gaat dit jaar niet door



WIJ ZIJN OPEN: Maandag t/m Zaterdag 9.00-18.00 uur |  Zondag 10.00-17.00 uur  |  Ons tuincafe is open! (toegang met CoronaCheck app)

Oosterboekelweg 2a, Hoogwoud - 0226 - 352 197 - www.deboet.nl
Graag tot ziens

TUIN-, SFEER- & KLUSCENTRUM

Onze magische kerstshow is in samenwerking met het
Zuiderze

emuseum!
* Kortingen niet geldig op lopende orders en aanbiedingen.
Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Aanbiedingen uit deze advertentie zijn geldig t/m 05-12-2021.

Mooi zijde stuk 
(incl. vaas)
Afm. vaas: hoogte 
Afm.: 60 cm x Ø 17 cm
(Verkrijgbaar op bestelling)

Conica’s 
Vele maten
Van 50-150 cm
Besneeuwd en onbesneeuwd

Kunststof kerstballen mix
Afm.: Ø 6 en 8 cm, in glans, mat en glitter
100 stuks, nú verkrijgbaar in 15 kleuren

24.95

Veelzijdig in
  zijdebloemen!

Stijlvolle
koperkleurige 
kerstlantaarns 
Diverse soorten en maten
Bijv. 20 cm, v.a. € 12,99

Stijlvolle
koperkleurige koperkleurige 

Conica’s 
Vele matenVele maten
Van 50-150 cm

Mooi zijde stuk 
(incl. vaas)
Afm. vaas: hoogte 
Afm.: 60 cm x Ø 17 cm
(Verkrijgbaar op bestelling)

  zijdebloemen!  zijdebloemen!

27.50
van 32,50

NIEUW:
Voeder sneeuwpop
Afm.: H 27 cm
Voeder sneeuwpop

14.99
van 17,99

Help de vogeltjes
de winter door 4.99

vanaf

KLEDING
NU MET
KORTING
Bijv.: dames 
vest Floor
Verkrijgbaar in 
bruin, blauw, zwart 

39.95
van 49,95

Graag tot ziensGraag tot ziense mag

Voeder sneeuwpop
Afm.: H 27 cm
Voeder sneeuwpop

Verlichte 
bol aan touw
Smokey Grey € 4,99
Natural-transparant € 5,99
Afm.: Ø 10 cm x L 80 cm

Unieke plafond
kunstkerstboom
Goede kwaliteit, incl. 200 Led lampjes
Afm.: Ø 120 cm x H 80 cm

VOLOP ECHTE 
KERSTBOMEN BIJ DE DRAAIMOLEN
Nordmann
125-175 cm, grote keus, keurig ingepakt
TIP: Laat je boom zolang mogelijk buiten staan

Hengselmand
in kerstsfeer 
Met 5 mooie planten
Afm.: Ø 30 cm, in rood

Gezellig bij
       de deur...

Super scherp
geprijsd! 

Kunstkerstboom Norway Spruce
Afm. H 150 cm x Ø 100 cm Nú € 109,-
Afm. H 180 cm x Ø 127 cm Nú € 159,-
Afm. H 210 cm x Ø 147 cm Nú € 239,-
Afm. H 240 cm x Ø 170 cm Nú € 319,-
Het grootste assortiment van Noord-Holland

Vetbollen 
in emmer
Inhoud 30 vetbollen
P.st. € 8,69

12.99
2 stuks

Houten 
decoratie stok
Excl. decoratie
Afm.: 60 cm € 2,99
Afm.: 80 cm € 3,99

17.50
van 22,50

Grote Skimmia's
In rood en wit, ± 75 bloemen 
Afm.: pot Ø 23 cm, H 75 cm

17.50
van 21,50

Unieke plafond
159.-

Mooie, sterke 
Nobulus krans
Afm.: Ø 30 cm
Volop
verkrijgbaar!

Handbos Nobilis

Mooie, sterke 
Nobulus krans
Afm.: Ø 30 cm

verkrijgbaar!verkrijgbaar!

Mooie, sterke 
Nobulus krans

1.99

2e voor
de ½

PRIJS!

Natural-transparant € 
Afm.: Ø 10 cm x L 80 cm

Mooie, sterke 
Nobulus krans
Mooie, sterke Mooie, sterke 

5.99

4,99

Super scherpSuper scherp
geprijsdgeprijsd! ! ! geprijsd! geprijsdgeprijsd! geprijsdgeprijsd! geprijsd! 

Super scherpSuper scherpSuper scherpSuper scherp

LET OP:

GEEN KOOPAVOND

ZA GEOPEND TOT 18u.Begint bij de Boet!EEN MOOIE KERST

Begint bij de Boet!Begint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de Boet

14.99
  Kunstkerstbomen:

Keuze uit wel
200 soorten!

Begint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de BoetBegint bij de Boet
  Kunstkerstbomen



Geesterduin 37 Castricum    Winkelcentrum ‘t Loo 49 Heiloo 
0251 65 66 95   072 533 25 95 

EINDEJAARSACTIES
OP = OP*

moenopticiens.nl

In beide winkels!! *  Vraag naar de voorwaarden.

50% uitverkoop korting!

van 1 tot 

en met 31 

december!

DE VERKOOP 
IS BEGONNEN

Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar! 
Wij zijn al jaren het adres voor de mooiste Origi-
nal Nordmann kerstbomen. Deze komen direct 
van onze vaste kweker uit Denemarken en zijn 
speciaal voor ons geselecteerd. De bomen zijn 
verkrijgbaar in verschillende lengtes en maten. 

NIEUW: nu ook online te bestellen op 

www.bobskerstbomen.nl!
Ook hebben wij weer net als voorgaande ja-

ren ons handige EasyFix systeem, waarbij u de 
boom in een keer recht en stevig neerzet. De 
standaards zijn verkrijgbaar in verschillende 

kleuren en maten.

Adres: Verlegde Overtoom 11, Castricum 
(Nabij dorpshuis “De Kern”)

Wandelnetwerk Noord-Holland 
verbindt ommetjes en langere 
wandeltrajecten tot één groot 
wandelgebied. Via de website en 
wandelapp kunnen wandelaars 
routes uitzoeken of zelf samen-
stellen. Buiten in het veld wijzen 
gekleurde pijlen de weg en de app is 
met de locatievoorziening onderweg 
handig.
Bijna 1 miljoen websitebezoeken
Door de coronamaatregelen nam in 

2020 de behoefte naar online infor-
matie over wandelingen sterk toe. 
Het Routebureau Recreatie Noord-
Holland constateerde een forse groei 
van het aantal bezoekers aan de 
website van Wandelnetwerk Noord-
Holland. In 2021 is dit aantal 
opnieuw �ink gegroeid. Halverwege 
november stond de teller al op 
925.000 bezoeken ten opzichte van 
526.000 bezoeken in 2020. Recreatie 
Noord-Holland verwacht dat www.

wandelnetwerknoordholland.nl dit 
jaar de 1 miljoen bezoeken gaat 
behalen.

Coronamaatregelen zetten aan tot 
wandelen
Ook in 2021 verklaren de coronacrisis 
en overheidsmaatregelen de opval-
lende bezoekpieken. In de eerste vier 
maanden van het jaar was het aantal 
websitebezoeken het hoogst. In deze 
periode waren winkels, theaters, 
bioscopen en horeca door de strenge 
lockdown gesloten. Wandelen was 
één van de weinig toegestane activi-
teiten. Na de versoepelingen daalde 
de piek, maar het aantal websitebe-
zoeken bleef hoger dan in 2020. 
Wandelen is populairder dan ooit. 
Bovendien voorziet het in de 
behoefte aan buitenlucht, kost het 
niets en draagt het bij aan behoefte 
aan een �t en gezond leven.

10-jarig jubileum
Om het jubileum van Wandelnetwerk 
Noord-Holland te vieren, staan de 
kanalen van het wandelnetwerk op 
sociale media de hele maand 
november is het teken van een 
feestje. Op Facebook en Instagram 
staan leuke tips, verschillende feitjes 
en een verloting van mooie prijzen. 

Daarnaast verschijnt Wandelnetwerk 
Noord-Holland in de maand 
december met een prachtige special 
in het Wandelmagazine.

Regio - In 2011 werd het eerste stuk Wandelnetwerk Noord-Holland in de 
regio Alkmaar geopend. Nu, tien jaar later, is het netwerk zo goed als 
dekkend voor de hele provincie en razend populair. In 2020 constateerde 
Recreatie Noord-Holland al een verdubbeling in het aantal websitebe-
zoeken. Dat dit aantal in 2021 nogmaals zou verdubbelden, is een droom 
die werkelijkheid wordt.

Wandelnetwerk NH in jubileum-
jaar populairder dan ooit

De bekende routepaaltjes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Foto: aangeleverd

Wandelen is de meest natuurlijke 
manier van bewegen en daarom 
uitermate geschikt voor alle leef-
tijden. Met de aangeboden afstanden 
van 15, 10 en 5 kilometer is er voor 
iedereen wel een geschikte uitdaging 
beschikbaar. Mede gezien het 
gegeven dat er momenteel door de 
coronaperikelen maar weinig activi-
teiten mogelijk zijn, rekent de organi-
satie op een grote toeloop van de 
eigen (jeugd)leden en hun ouders. 
Natuurlijk is iedereen van buitenaf 
ook van harte welkom, maar vol is vol.
Goede voornemens om meer te gaan 
bewegen kunnen meteen op 2 
januari een aanvang nemen. Lekker 

naar buiten, even een frisse neus 
halen, alleen, samen of met het 
gezin, en dat in één van de mooiste 
stukjes natuur van Nederland. Na het 
volbrengen van de wandeltocht is er 
een leuke originele herinnering voor 
iedere deelnemer en een gezellige 
ontvangst in of rond de kantine van 
Vitesse al naar gelang de mogelijk-
heden van de dan geldende corona-
richtlijnen. Inschrijven kan vanwege 
diezelfde coronarichtlijnen alleen via 
www.100jaarvitesse22.nl en een 
duinkaart (jaarkaart te koop via 
www.pwn.nl) is voor iedereen vanaf 
18 jaar verplicht. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot maximaal 250.

Jubilerend Vitesse ’22 organiseert 
Nieuwjaarswandeling
Castricum - Op zondag 2 januari organiseert Vitesse ’22 in aanloop naar 
de viering van het 100-jarig bestaan een Nieuwjaarswandeling. De 
parcoursen lopen door de prachtige achtertuin van Vitesse, die zich 
uitstrekt vanaf Onderlangs tot aan de branding op het strand. De slogan 
‘Vitesse ’22 een club in beweging’ krijgt daarmee een extra dimensie: 
‘Vitesse ’22 zet aan tot beweging’.

Vitesse’22 viert op 11 mei volgend jaar het 100-jarig bestaan. Op 2 januari kan 
iedereen zich alvast opwarmen tijdens de Nieuwjaarswandeling. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. biscuit van bladerdeeg; 7. bot in de onderarm;
12. plaaggeest; 13. geologisch tijdperk; 14. alstublieft (afk.);
15. dwarsmast; 17. vogel met grote staartveren; 19. rivier in
Oostenrijk; 21. personal computer (afk.); 22. woonboot; 24.
periode van vier maanden; 27. meisjesnaam; 28. verkleurd;
30. ontkenning; 31. verwaande houding; 32. deel van de nek;
33. niet wild; 35. jaargetijde; 37. mannetjes bij; 38. smeer-
punt; 41. afslag bij golf; 42. plaats in Gelderland; 44. ijverig
insect; 46. schaaldier; 47. behaarde vrucht; 48. achterwerk;
49. statenbond (liga); 50. schietschijf; 52. groot binnenwater;
54. natuurgebied in Nederland; 56. touringcar; 58. bestuur
van een staat; 61. koordans; 62. katholieke feestdag; 64. ver-
tragingstoestel; 65. dierenverblijf; 67. kleine vrucht; 68. in de
grond levend zoogdiertje; 70. venster; 72. verwaand dametje;
73. stormachtig; 76. moeder; 77. kippenproduct; 78. schaam-
te; 79. plaats in Duitsland; 81. boksterm (afk.); 82. hoofddek-
sel; 83. geweven wollen grove stof; 84. Chinese vermicelli;
86. scheuring in de kerk; 87. plaats in Gelderland.

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. spil; 3. jockeypet; 4. verpak-
king voor bierflessen; 5. vervoermiddel; 6. boeren plaats; 7.
oplage van boeken (uitgave); 8. open plek in een bos; 9.
Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 10. symbool voor lood;
11. Spaanse schilder; 16. bontgekleurde papegaai; 18.
asvaas; 20. sociaal economische raad (afk.); 21. anticoncep-
tiemiddel; 23. legerplaats in open veld; 25. finishlijn; 26.
vlees aan stokje geregen; 27. vreemde snuiter; 29. noodop-
lossing (crypt.); 32. broodje met gehakt; 34. steen; 36. zenuw-
achtig; 37. spoedig; 39. Spaans eiland; 40. tijdsbesteding; 42.
uitbouw aan een huis; 43. rivier in Frankrijk; 45. groef in kar-
ton; 46. toiletartikel; 51. uitroep van schrik; 53. roem; 54. bij-
dehands kind; 55. gang van een paard; 56. deel van een
boom; 57. half (Latijn); 59. hoofd van een moskee; 60. uitge-
storven dier; 62. oude Spaanse munt; 63. rondzwervende
herder; 66. scheerlijn; 67. Bart’s Neverending Network (afk.);
69. streling met de tong; 71. binnenvaartuig; 73. mallejan; 74.
melkklier; 75. berggeit; 78. zeiltouw; 80. klein teugje; 82. zuur-
graad (afk.); 85. Rivier in Friesland.

Bij Paola’s Kapsalon aan de Burge-
meester Mooijstraat 24c (onder Pilkes 
Fietsen) kunnen zowel dames als 
heren terecht voor alle gangbare 
behandelingen. Een nieuwe coupe, 
van klassiek tot modern? Flitsende 
highlights of balayage? Het is alle-
maal geen probleem! Ook kinderen 
zijn van harte welkom, want de 
kapsters Paola en Roxane zijn erop 
getraind om ze op speelse wijze te 
knippen en modelleren. Bel 0251 
730469 voor het maken van een 
afspraak of kom gewoon langs 
dinsdag tot en met zaterdag vanaf 
09.00 uur.  Kijk op www.paolas-
kapsalon.nl voor uitgebreide infor-
matie. De winnaar van onze puzzel 
mag plaatsnemen in de kappersstoel 
voor wassen, knippen en föhnen ter 
waarde van 34 euro!

Winnaar mag plaatsnemen in kappersstoel

Paola (links) en Roxane in de kapsalon. 
Foto: Aart Tóth

Mail de oplossing voor woensdag 8 december naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Castricum - Op 28 november werd 
in Beverwijk de eerste voorwed-
strijd van Rayon Kennemerland 
voor niveau 5, 6 en 7 geturnd. 

DOS Castricum begon de dag met 
niveau 5, waar Iris Spil en Feline van 
Graas het spits mochten afbijten. 

Iris liet een mooie sprong zien en 
Feline turnde voor het eerst op 
muziek op de vloer een nette 
oefening. 

In de tweede wedstrijd was het de 
beurt aan Elise Geurtsen, Isabel 
Stein, Fleur Denneman, Jill de 
Ruijter en Maud Marquilhas. Zij 
turnen allemaal in niveau 6 en 
waren het beste team in hun 
niveau. Individueel won Fleur het 
brons voor haar vierde plaats, nam 
Jill brons mee naar huis voor de 
derde plek en het goud was voor 
Isabel. 

Tot slot turnden Evie Teeuwen en 

Roos Rote hun eerste wedstrijd 
voor DOS in niveau 7. Hun team 
behaalde de hoogste score, Roos’ 
brugoefening was erg strak en Evies 
wedstrijd werd beloond met het 
zilver. 

Het was een wedstrijddag waar de 
club met trots op terug kan kijken. 

Alle deelnemers lieten veel moois 
zien en dat na bijna twee jaar 
zonder wedstrijden!

Succesvolle wedstrijd voor DOS-turnsters

Van links naar rechts: Fleur, Jill, Isabel, Maud en Elise. Foto’s: Marlous de Bruijne
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Door Henk de Reus

Waarom dit boek?
Bob Latten legt uit waarom werd 
besloten het boek te schrijven. ,,Deze 
geschiedenis is voor veel mensen 
onbekend en door anderen vergeten 
of verzwegen. Ik vind het belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen kennis 
nemen van deze geschiedenis omdat 
dit belangrijk is voor het historisch 
besef. Als je aan een willekeurige 
inwoner uit Almaar, Groet, of Scha-
gerbrug vertelt dat ruim tweehon-
derd jaar geleden meer dan 40.000 
Britten en Russen het vredige plat-
teland overstroomden en in bloedige 

gevechten met een zelfde aantal 
Bataven en Fransen alles 
wegmaaiden wat voor hun voeten 
kwam zal hij je glazig aankijken. Toch 
is dat precies wat er in de stormach-
tige late zomer en herfst van het jaar 
1799 gebeurde. Bij elkaar sneuvelden 
er talloze soldaten. Er worden nog 
altijd sporen uit die tijd aangetro�en, 
zoals de sto�elijke resten van een 
Russische soldaat in de duinen 
tussen Bergen en Schoorl in 2018.

Lange weg
Latten en zijn medeauteurs Rob 
Janssen en John Grooteman werkten 
drie jaar aan de totstandkoming van 

het boek. Het kostte veel moeite om 
alle puzzelstukjes bij elkaar te zoeken 
en om te zetten in een boek dat in 
woord en beeld de geschiedenis van 
een hele provincie beschrijft. Groot-
eman: ,,We hadden al veel gegevens 
verzameld over de krijgsheren van 
toen. Echter een afbeelding van de 
bevelhebber van het Russische leger, 
Johann Hermann von Fersen, opper-
bevelhebber van een legermacht van 
maar liefst 18.000 Russische soldaten, 
ontbrak. We zochten hierover per 
e-mail contact met de Hermitage in 
St. Petersburg. In eerste instantie gaf 
men aan de geschiedenis niet te 
kennen, maar toen wij erover 

vertelden en in het Russisch 
vertaalde teksten met etsen 
toestuurden raakte men erg geïnte-
resseerd en ging men driftig op zoek. 
Uiteindelijk kwam er een prachtige 
prent van de bevelhebber boven 
water. Wat opviel was dat de mede-
werkers van de Hermitage zich 
vereerd voelden omdat wij in hun 
geschiedenis geïnteresseerd waren. 
Ze waren erg aardig en verleenden 
alle medewerking. Ik heb de 
e-mailuitwisseling bewaard en 
koester deze.”

Levendig verslag
Het boek ‘Invasie 1799; Onheil over 
Noord-Holland’ beslaat 282 pagina’s. 
Het is een levendig verslag van deze 
vergeten gebeurtenissen. Dit komt 
vooral omdat het verhaal licht gedra-
matiseerd is. Dat betekent hier echter 
niet meer dan dat, naast non-�ctieve, 
enkele �ctieve ooggetuigen het 
verhaal vertellen. Die verhalen 
blijven zo dicht mogelijk bij de feiten. 
Het boek is in hardcover uitgevoerd 
en bevat tal van prachtige foto’s, 
tekeningen en situatieschetsen. Het 
is een lust voor het oog en een must 

voor degenen die in de historie van 
deze omgeving geïnteresseerd zijn.

Het boek is verkrijgbaar bij boek-
handel Laan en bij de boekhandels in 
de regio (ISBN nummer 9 
789082714289). Het kan ook via 
info@invasie1799.nl besteld worden.

Castricum - Op 6 oktober 1799 vond er in en rond Castricum een veldslag plaats waarbij een Brits-Russische troe-
penmacht het uiteindelijk moest a�eggen tegen het Frans-Bataafse leger. Het was de laatste en tevens beslissende 
veldslag in een reeks van vijf die zich over heel Noord-Holland uitstrekten. Auteur Bob Latten verdiepte zich samen 
met twee collega’s in de oorlog die van 27 augustus tot 6 oktober duurde en schreef hierover het boek ‘Invasie 
1799; onheil over Noord-Holland’. De feestelijke presentatie van het boek vond vrijdag plaats in het gemeentehuis.

Boek ‘Invasie 1799’ gaat over een vergeten oorlog

Auteur Bob Latten overhandigt het eerste exemplaar van ‘Invasie 1799; Onheil over Noord-Holland’ aan wethouder Ron de Haan. 
Foto: Henk de Reus

De slag bij Castricum in 1799, in beeld gebracht door Arnoldus Lamme (1771-1856). 
Het schilderij hangt in de raadszaal in het gemeentehuis van Castricum. 
Foto: aangeleverd

Het boek ‘Invasie 1799’ dat Een 
vergeten oorlog beschrijft. 
Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

De vier studenten van rond de 
twintig jaar presenteren zich keurig 
in een loods aan Rooinap in Limmen, 
die ze tijdelijk mogen gebruiken voor 
hun project in het laatste jaar van 
hun opleiding technische bedrijfs-
kunde aan de Hogeschool Inholland 
Alkmaar. Het zijn Lars Zuurbier die 
zich voorstelt als algemeen directeur, 
Denny Meeles (directeur marketing 
en verkoop), Bart Verberne (produc-
tiedirecteur) en Matthijs Melgers die 
de rol van �nancieel directeur op zich 
heeft genomen.

Het klinkt allemaal erg indrukwek-
kend en al gauw blijkt dat de 
opdracht aan de heren ook heel 
serieus moet worden genomen, zoals 
Lars toelicht: ,,We konden kiezen 
tussen het maken van een geheel 
nieuw product met een duurzaam-
heidsaspect of het innoveren van 
een bestaand product. Daarbij ben je 

verplicht om een eigen bedrij�e op 
te richten en daadwerkelijk te gaan 
produceren en te verkopen. Dat 
hebben we ook gedaan, maar we 
vallen nog wel onder de stichting 
Jong Ondernemen en staan dus nog 
niet zelfstandig ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. We doen ons 
project samen met docent Nol Graas, 
accountant Ti�any de Wekker en 
krijgen tips van ondernemer Peter de 
Boer.”

Patent
Een van de belangrijkste vragen is 
natuurlijk: wat maken jullie dan en 
wie heeft dat bedacht? Het antwoord 
hierop geeft Lars: ,,Ik kwam op het 
idee om een Re-Ty te ontwikkelen. 
Dat is een gereedschapstool, 
waarmee je tiewraps los of losser 
kunt maken of strakker kunt trekken. 
Het is een product dat beschadiging 
van vastgemaakte materialen voor-
komt en inspeelt op de stijgende 
vraag naar duurzame oplossingen.”

Bart laat vervolgens zien dat de Re-Ty 
uit bestaat uit een handvat en een 
steeltje en vertelt daarbij: ,,De hand-
vatten worden gemaakt door een 
Amsterdams bedrijf. Ze worden 3-D 
geprint van bioplastic. De steeltjes 
worden lasergesneden in RVS en 
geleverd door een bedrijf in Maas-
dijk. We zetten de Re-Ty’s zelf in 
elkaar door eenvoudig het steeltje in 
het handvat te duwen.”
Op de vraag of er octrooi is aange-
vraagd voor hun uitvinding, 
antwoordt Bart: ,,We hebben een i 
DEPOT-modelbescherming gekregen 
die voor de Benelux geldt. Dat bete-
kent dat iemand uit de drie aange-
sloten landen ons product niet mag 
namaken. Daarmee doen we het 
voorlopig, want een patent is name-
lijk heel kostbaar.”

Missie
Vervolgens komt de productie ter 
sprake, waarover Denny kan zeggen: 
,,We zijn vanaf 17 november gestart 
met verkopen. De eerste oplaag 
bevatte 250 exemplaren en omdat 
we er in de eerste week al honderd 
kwijt konden aan zowel bedrijven als 
consumenten, zijn er inmiddels 
alweer 250 bijbesteld. Ze zijn onder 
andere bij de bouwmarkt HUBO in 

Casticum verkrijgbaar voor € 8,95.”
Vanzelfsprekend moest er eerst in de 
onderneming worden geïnvesteerd, 
voordat er uitgaven konden worden 
gedaan. Matthijs: ,,Ons startkapitaal 
van € 1500,- is bij elkaar
gebracht door 63 aandeelhouders, 
waarvan veel familieleden deel 
uitmaken. Ons doel is om straks deze 
mensen een rendement te kunnen 
geven op basis van behaalde 
resultaten.”
Wat de toekomst betreft hebben de 
enthousiaste studenten volgens Lars 

een gezamenlijke wens voor ogen: 
,,We hebben nu nog te maken met 
een studieproject, maar als het zo 
goed blijft gaan willen we volgend 
voorjaar een doorstart maken naar 
een eigen onderneming. Dan hopen 
we onze missie ‘Samen een tandje 
duurzamer’ nog beter te kunnen 
uitvoeren!”

De Re-Ty’s kunnen worden besteld 
via www.re-ty.nl. Op deze site is ook 
meer informatie te vinden over het 
bedrijf en het product.

Castricum/Limmen - In het hoger onderwijs is het examenjaar vaak gekop-
peld aan de uitvoering van een bijzonder project. Voor twee jongens uit 
Castricum, één uit Limmen en één uit Heiloo betekende dit een opdracht 
om een onderneming te starten voor het leveren van een nieuw product 
met een duurzaamheidsaspect. Dat lijkt zo goed aan te slaan dat de 
studenten overwegen om er in 2022 een echt bedrijf van te maken.

Vier studenten brengen eigen product op de markt

De jonge ondernemers in hun werkplaats. Van links naar rechts: Lars, Matthijs, Denny 
en Bart. Foto: Hans Boot



Zorgbalans
Omdat goede zorg 
heel persoonlijk is

Zorgbalans oncologische
en palliatieve begeleiding thuis
De diagnose kanker heeft een enorme impact op uw 
leven en van uw naasten. Het kan veel onzekerheden en 
vragen oproepen die u graag zou willen bespreken met 
een oncologie en palliatief verpleegkundige van Zorg-
balans. Ook als u een ziekte heeft waarbij u niet meer 
beter kunt worden zoals bijvoorbeeld COPD, hartfalen, 
MS of ALS, kunt u behoefte hebben aan zorg en begelei-
ding in uw eigen veilige omgeving. Uw behandeling of 
zorg richt zich dan niet op genezen van de ziekte maar 
op de kwaliteit van leven. Bij palliatieve zorg wordt vaak 
gedacht aan zorg rondom het einde van het leven maar 
ook als het overlijden nog niet verwacht wordt, kan er 
behoefte zijn aan ondersteuning.

In uw regio werkt Zorgbalans met eigen zorgteams en 
een gespecialiseerd verpleegkundige oncologische 
en palliatieve zorg. Deze verpleegkundige gaat met u 
en uw naasten in gesprek en werkt nauw samen met 
uw zorgteam, specialist, huisarts en indien nodig met 
andere zorgverleners.

Wat kan een Zorgbalans oncologie en palliatief 
verpleegkundige voor u betekenen?
• Bespreken van lichamelijke klachten zoals pijn,

kortademigheid, misselijkheid en zo nodig contact
zoeken met uw behandelend arts;

• Begeleiding bij zorgen, (levens)vragen en problemen
met het accepteren van uw ziekte;

• Begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals bij twijfel of
een behandeling moet worden voortgezet;

• De mogelijkheden van uw (thuis)zorg bespreken;
• Vragen beantwoorden rondom sterven, euthanasie en palliatieve sedatie;
• Begeleiding van uw partner en eventuele kinderen.

Zorg nodig?
Neem dan contact op met Zorgbalans door te bellen naar 023 - 8 918 918 of 
te mailen naar: oncologieteam@zorgbalans.nl.

Trees Rijke

Jacqueline Pot
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Het verhaal is te mooi om waar te 
zijn. De chirurg die Judith online 
ontmoet werkt voor de Verenigde 
Naties en is uitgezonden naar Jemen 
om daar oorlogsslachto�ers te 
helpen. Via Google Hangouts 
behangt Chris zijn nieuwe liefde met 
romantische woorden. Judith, die zelf 
vorig jaar uit een huwelijk stapte dat 
totaal niet romantisch was, kan haar 
geluk niet op. En nog mooier: Chris 
zijn missie zit er bijna op en hij mag 
terug naar huis. De eerste keer dat 
Chris zijn nieuwe liefde om geld 
vraagt oogt onschuldig. ,,Om met mij 
te kunnen chatten, gebruikte hij de 
databundels van collega’s. Hij vroeg 
of ik daar een bijdrage in kon doen, 
omdat hij zelf niet de beschikking 
had over zijn eigen bankrekening. 
Dat werd door de VN daar afge-
schermd uit vrees voor terroristen die 
het op de hulpdiensten hadden 

gemunt. Het klonk allemaal plausibel 
en het was een klein bedrag. Dus ik 
legde er graag iets voor neer om 
hem te kunnen blijven ‘zien’.”

Bitcoin
De betalingen geschiedden via 
bitcoin. ,,Hij heeft mij uitgebreid 
uitgelegd hoe dat werkte en het is 
mij uiteindelijk ook gelukt. Achteraf 
kwam ik erachter waarom de beta-
lingen via bitcoin liepen. Dat was 
omdat die door banken niet te 
traceren zijn.” Als de eerste beta-
lingen gedaan zijn, lopen de 
bedragen snel op. Er moet geld 
komen voor de terugreis en later ook 
voor het dekken van medische 
kosten. Vriendinnen waarschuwen 
dat het niet in de haak is, maar 
telkens wordt de twijfel bij Judith 
weggenomen als ze nieuwe 
‘bewijzen’ van haar Chris ontvangt. 

Het kost haar uiteindelijk 120.000 
euro, geld dat ze vanuit een erfenis 
achter de hand had. ,,Daar schaam ik 
mij voor. Ik prijs mij gelukkig dat ik 
weinig om geld geef. Maar ik had er 
zoveel meer van kunnen doen, zoals 
bijvoorbeeld de studieschuld van 
mijn zoon afbetalen’’, zegt ze nu.

Reactie burgemeester
Burgemeester Toon Mans van de 
gemeente Castricum is blij dat slacht-
o�ers in zijn gemeente hun verhaal 
met anderen willen delen: ,,De 
omvang van cybercrime neemt toe 
en daders worden steeds gewiekster. 
Dit schrijnende verhaal van Judith is 
daar helaas een goed voorbeeld van. 
Juist daarom is het zo belangrijk dat 
deze ervaringen breder worden 
gedeeld zodat meer mensen zich 
bewust zijn van de risico’s en even-
tuele (grote) gevolgen.”

Doe je verhaal
Wil je na het lezen van dit artikel ook 
jouw ervaring (anoniem) delen om 
anderen te behoeden voor de 
gevolgen van internetcriminaliteit? 
Bezoek dan www.hetslachto�er-
spreekt.nl voor meer informatie. Je 
kunt je ervaring naar info@nh-sv.nl 
mailen. Men gaat vertrouwelijk om 
met je gedeelde informatie. Een 
communicatieadviseur neemt eerst 
contact met je op en bekijkt samen 
met jou hoe ze anderen met jouw 
verhaal kunnen behoeden voor 
cybercriminaliteit.

* Uit oogpunt van privacy is de naam 
Judith ge�ngeerd

Het bovenstaande artikel is een 
ingekorte versie. Lees op www.
castricummer.nl het complete 
verhaal met meer details over de 
gewiekste werkwijze van deze 
oplichter.

Castricum - Een drama�lm, dat is de beste omschrijving die past bij het 
verhaal van Judith* (55) uit Castricum. Via Tinder raakte ze in gesprek 
met chirurg Chris uit de buurt. Het stel wordt verliefd, alleen blijkt het al 
snel een onmogelijke liefde die Judith meer dan een ton kost: ,,Als ik een 
reclame van bitcoin zie op televisie, dan draait mijn maag om.”

Castricumse (55) voor 120.000 
euro opgelicht met datingfraude

Via Google Hangouts onderhield de oplichter contact met Judith. Dit is een 
chatapplicatie die vaak door oplichters gebruikt wordt. Foto: aangeleverd

In een online ledenvergadering vond 
de voordracht van de kandidaten-
commissie instemming van de meer 
dan veertig aanwezige leden. 
Daarmee is Gerard Brinkman, vier 
jaar geleden begonnen als raadslid, 
gekozen tot de nieuwe lijstaan-
voerder. In de afgelopen jaren heeft 
hij zich vooral ingezet voor meer 
groen in de dorpen. Een initiatief-
voorstel van GroenLinks om parken 
op een natuurlijker manier te 
beheren werd unaniem aangenomen 
in de raad. 
Daarnaast heeft Brinkman zich 
ingezet om een �etsvriendelijke 
oplossing te vinden voor de 
problemen bij de Beverwij-
kerstraatweg. ,,GroenLinks is tegen-
stander van meer asfalt. We moeten 
mensen stimuleren om �ets of open-
baar vervoer te nemen en geen 

nieuwe randwegen of tunnels 
aanleggen. Die zullen het groene 
aanzien van het dorp onherstelbaar 
schaden“, aldus de nieuwe 
lijstaanvoerder.

Jongerenhuisvesting en klimaat
Voor de komende verkiezingen 
hoopt GroenLinks op een extra zetel 
bovenop de drie die de partij nu 
heeft. ,,De problemen zijn in de afge-
lopen jaren toegenomen, dus wordt 
het echt tijd voor een ander beleid. 
De wachttijden voor jongeren voor 
een woning in Castricum zijn drama-
tisch gestegen. Veel plannen om iets 
te doen tegen klimaatopwarming 
zijn door de rechtse meerderheid in 
Castricum van tafel geveegd. En 
ondertussen wordt er vooral bezui-
nigd op jeugdzorg en hulp aan 
ouderen. Tijd voor een nieuw geluid!” 

vindt Brinkman. De verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad zijn 
op 16 maart volgend jaar.

Castricum - GroenLinks heeft Gerard Brinkman gekozen tot lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Huidig fractievoorzitter 
Hannie Lutke Schipholt staat op de tweede plek en commissielid Valen-
tijn Brouwer is op plaats drie gekomen. GroenLinks wordt versterkt door 
oud SP’er Marieke Kooter, die nu nog als onafhankelijk raadslid optreedt. 
Zij staat vierde op de lijst. Ervaren raadslid Aart Waterman is nummer 
vijf.

Leden kiezen: Gerard Brinkman 
nieuwe lijsttrekker GroenLinks

Gerard Brinkman is sinds vier jaar lid 
van de gemeenteraad. 
Foto: H. Hommes

Regio - MaatjeZ organiseert eens per 
maand een wandeling voor mantel-
zorgers uit Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest. Op 
donderdag 16 december sluit men 
het wandeljaar feestelijk af. Men 
wandelt nu al zes maanden en de 
mantelzorgers die meewandelen zijn 
enthousiast. Bent u mantelzorger in 
Beverwijk, Heemskerk, Castricum en 
Uitgeest en wilt u mee wandelen? U 
bent van harte welkom!
U komt even los van alle dagelijkse 
beslommeringen en zorgtaken en 
tegelijkertijd is het een mooie gele-
genheid om andere mantelzorgers te 

ontmoeten en ervaringen te delen. 
We wandelen ongeveer een uurtje 
en u krijgt ook een kopje ko�e of 
thee aangeboden. Deze keer start de 
groep in Heemskerk bij het Noord-
Hollands Duinreservaat.

Als u zich opgeeft krijgt u een beves-
tiging met de vertrekplaats. Kunt u 
deze keer niet? De volgende wande-
ling is op donderdag 20 januari 2022. 
Via www.maatjez.nl kunnen belang-
stellenden zich aanmelden. Meer 
informatie nodig? Bel dan met 
mantelzorgconsulent Hanna Blanke-
voort (06 12270504).

MaatjeZ mantelzorgwandeling 
op donderdag 16 december

Mantelzorgers wandelen over het strand. Foto: aangeleverd

Castricum - Vanuit de SOVON (Stich-
ting Ornithologisch Vogel-onderzoek 
Nederland) wordt bijgehouden hoe 
de halsbandparkiet zich over het 
land verspreidt. Daarom telt men 
regelmatig de slaapplaatsen van 
deze vogels. In Castricum is het vijf 
jaar gelden dat de laatste telling is 
gehouden. Het plan is om half 
december en half januari weer te 
gaan tellen. Men is daarom op zoek 
naar slaapplaatsen van deze 
parkieten. Het is bekend dat zich in 
het Willem de Rijkepark zo’n slaap-
plaats bevindt. 

Wellicht zijn er inwoners van 
Castricum die nog andere plekken 
kunnen aanwijzen waar de halsband-
parkieten zich in de loop van de 
avond verzamelen om de nacht door 
te brengen. Als u zo’n plek weet, geef 
die dan door aan dhr. A. Veldman, 
vogelteller voor SOVON, door een 
e-mail naar a.veldman@hccnet.nl te 
sturen. 
Let wel, men is alleen geïnteresseerd 
in de slaapplaatsen, dus alstublieft 
geen meldingen doorgeven dat u ze 
ergens heeft zien vliegen of 
foerageren.

Waar slaapt de halsbandparkiet?

De halsbandparkiet is een papegaaiachtige vogel die oorspronkelijk alleen in Afrika 
en Zuid-Azië voorkwam. Foto: Pixabay

Castricum - Veel mensen haasten 
zich dezer dagen naar de winkels om 
�ink in te slaan voor de naderende 
feestdagen. Helaas zijn er nog steeds 
mensen die niet voldoende budget 
hebben om in de decembermaand 
extra inkopen te doen. Daarom 
roepen de vrijwilligers van diaconie 
De Goede Herder u op om gul te 
doneren in feestelijke producten 
voor de mensen die noodge-
dwongen van de Voedselbank 
gebruik moeten maken. Maandelijks 

wordt al �ink gedoneerd, maar nu 
doet men een extra beroep op de 
inwoners van Castricum om wat fees-
telijke producten (s.v.p. géén alcoho-
lische dranken) in te leveren. Dat kan 
op vrijdag 3 december tussen 10.00 
en 12.00 uur bij de ingang van de 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113. De vrijwilligers van de diaconie 
zeggen u dank voor uw bijdragen in 
het afgelopen jaar en wensen u een 
Zalig Kerstfeest en een gezellige 
jaarwisseling.

Inzameling feestelijke 
producten voor de Voedselbank



19inderegio.nl • 1 december 2021 NIEUWS

Door Willem Koot

Met een klein beetje hulp van hun 
keeper kwam Limmen op voor-
sprong. Een afstandsschot van Björn 
Valkering liet hij los en Jacco de jong 
was attent om het af te maken. Tot de 
rust was het eenrichtingsverkeer 
voor Limmen. Met kunst en vlieg-
werk hield KSV het op 1-0. Na rust 
hetzelfde spelbeeld. Kansen voor 
Miettinen (kopbal) en Valkering 
werden teniet gedaan. 

Toch kwam de 2-0. Uit een vrij trap 
van Björn aaide Jacco de Jong de bal 
met zijn hoofd ongrijpbaar voor de 
keeper. Nog geen minuut later kopte 

Mika Miettinen uit een corner feilloos 
de 3-0 in de touwen.
De vierde goal kwam uit een voorzet 
van Sem Winter. Miettinen kopte 
tegen de keeper en de rebound werd 
afgemaakt door Jaap Menick. Trainer 
Wokke kon naar hartenlust wisselen 
om zo de wissels een kans te geven. 
Zo speelde Sem Admiraal zich keurig 
vrij en met zijn gave voorzet wist 
Miettinen wel raad: 5-0. De derde 
goal van Jacco de Jong was een 
kopbal uit een voorzet van Sem 
Winter. Uit een penalty had invaller 
Tijssen de kans op de zevende voor 
Limmen. Hun keeper stopte deze op 
prachtige wijze. Zo bleef het 6-0, wat 
geenszins ge�atteerd was.

Limmen - Vijfentwintig minuten aanvallen tegen een defensief spelend 
KSV. Zie er maar doorheen te komen als er elf voor de goal liggen.

Door Joop Bakker

Zowel FCC als IJmuiden begonnen 
wat stroef aan de wedstrijd, waar-
door er in het eerste
kwartier er weinig kansen te noteren 
waren. In de 20ste minuut is het 
IJmuiden die de voorsprong pakt 

met een aanval over rechts. Kay 
Brouwer brengt de bal scherp voor 
en het wordt afgemaakt door Joshua 
Domininggus; 0-1. Naarmate de 
wedstrijd verder vordert krijgt FCC 
meer grip op de tegenstander. In de 
25ste minuut raakt Carlo Vrijburg 
buitenkant paal en in de 30ste 

minuut is het Elario Zweet die de lat 
raakt. Uiteindelijk is het in de 36ste 
minuut raak voor FCC. Ernst Buijn-
sters speelt Elario Zweet in en deze 
maakt het keurig af; 1-1. Dit is tevens 
ook de ruststand.
Na de rust zien we een heel ander 
FCC. De woorden van beiden trainers 
zullen zijn aangekomen bij de spelers 
in de rust en FCC zet meteen druk. 
We zijn nog geen twee minuten 
bezig of Ernst Buijnsters, die een 
puike wedstrijd staat te spelen, 
veroverd de bal en speelt direct 
Elario Zweet in.
Deze staat helemaal vrij en zo een 
twintig meter van het doel. Hij hoeft 
maar even te kijken waar hij hem 
precies wil hebben en haalt verwoes-
tend uit. Zijn schot belandt onhoud-
baar in de kruising; 2-1.
In de 59ste minuut kan Sebastiaan 
Weber de score nog verder 
uitbreiden, maar helaas: zijn schot 
wordt door de sterk keepende goalie 
eruit getikt. Vervolgens kreeg FCC 
nog wat kleine kansjes, maar uitein-
delijk bleef het 2-1. Nu afwachten of 
de twee laatste competitie speel-
rondes in december worden 
afgewerkt.

Castricum - FC Castricum blijft goede zaken doen en bindt ook IJmuiden 
aan de zegekar, waardoor het zich stevig in de sub top nestelt.

Goed draaiend FC Castricum 
verslaat hardwerkend IJmuiden

Topscoorder en ‘man of the match’ Elario Zweet. Foto: Sandy Klaver

Door Nico Adrichem

Om even voor vieren wist onze 
hoofdtrainer Wouter Blokdijk te 
vertellen dat het goed is dat voetbal 
geen jurysport is: dat klopt, maar de 
vastberadenheid van ons eerste elftal 
deed mij toch wel goed. In de eerste 
helft bij vlagen redelijk voetbal tegen 
het stugge, afwachtende SVA, dat 
altijd op kansjes loert via hun gevaar-
lijke rechterspits Rijkho�. Dit gevaar 
werd vandaag geneutraliseerd; 
alleen de uitvalbeurt van zijn 
bewaker Thom van Diepen baarde 
enige tijd wat zorgen. Uiteindelijk 
liep het af met een sisser en daar kon 
de apart �uitende scheidsrechter 
Smit ook niets aan veranderen.

In deze eerste helft een heerlijke goal 
van Tom Adrichem en vlak voor rust 
een rebound van Stijn Beentjes: 2-0. 

Pas daarna enkele hachelijke 
momenten voor doelman Cas Hoog-
land, maar hij stond vandaag 
wederom zijn mannetje. Na rust 
moest SVA het spel maken en daar 
hebben zij toch wel erg veel moeite 
mee. Het was een kol�e naar de hand 
van Meervogels, dat echter vergat in 
de omschakeling vooruit de Assen-
delvers pijn te doen. De conse-
quentie van de vele positiewisse-
lingen bleek hierin toch zichtbaar.

Vlak voor tijd de de�nitieve beslis-
sing toen opnieuw Tom Adrichem 
zijn hoofd tegen een voorzet van Tim 
Olgers kreeg en de 3-0 aantekende. 
We komen dus een beetje op stoom, 
maar of we daar wat aan hebben in 
deze fase….? Ik denk het niet. De 
nieuwjaarwedstrijd zou zo maar weer 
eens de eerste partij kunnen 
worden… Veel sterkte allemaal.

Akersloot - Een goed weekend? Voor zover je dat nu nog kunt zeggen: als 
club zijn we met de huidige maatregelen toch weer behoorlijk de dupe. 
Anderhalve kop langs de lijn, waar velen anders de weg naar Cloppen-
burch hadden gevonden. A�jn, we moeten het ermee doen… In de 
ochtend boekte ons tweede team toch eindelijk weer een solide overwin-
ning: met 5-2 werd Spirit’30 weer naar Hoogkarspel gestuurd en kunnen 
we weer een beetje naar boven kijken.

Goed weekend voor 
Meervogels-selectie

Meervogels’31 juicht voor de 1-0. Foto: Lynn Adrichem

Limmen komt laat op 
stoom tegen VSV

Door Henny Reijnders

Vanaf de aftrap wist Vitesse de tegen-
stander �ink onder druk te houden. 
In de 15e minuut bleek het a�agen 
van de verdediging net buiten de 
eigen 16 van Spirit ook succesvol! Via 
de op links vrijstaande Joey van 
Esveld werd spits Jort Kaandorp 
aangespeeld, die direct doeltre�end 
uithaalde: 1-0. Een totaal verkeerde 
terugspeelbal ver op de helft van 
Spirit was de inleiding van een 
razendsnelle counter met de twee 
gevaarlijke aanvallers van Spirit in de 

hoofdrol. Luc Waardenburg wist 
vanaf links met een perfecte voorzet 
zijn maatje Jordy Klompe te bereiken 
die meteen onhoudbaar binnen 
knalde: 1-1. Nog geen twee minuten 
later had Spirit zelfs op voorsprong 
kunnen komen. Uit een corner van 
rechts viel de bal voor de voeten van 
één van de aanvallers maar met een 
katachtige re�ex wist keeper Tom 
Laan de inzet van heel dichtbij nog 
op de lijn te keren. Daarna ging de 
partij redelijk gelijk op. In de 43e 
minuut stond de verdediging van 
Spirit echter te slapen bij een snelle 

inworp van links en voordat ze er erg 
in hadden had Martijn Kuijs Vitesse 
op voorsprong geschoten: 2-1.

Na rust kwam Spirit er nauwelijks 
meer aan te pas. Al in de 53e minuut 
wist Joey van Esveld de bal na een 
voorzet van rechts prima te contro-
leren en met een droge harde knal 
vergrootte hij de marge: 3-1. Drie 
minuten later werd het al 4-1 door 
Jort Kaandorp die een pass van Joey 
van Esveld doeltre�end afrondde. 
Zo’n tien minuten later omspeelde 
Joey van Esveld op links zijn directe 
tegenstander en bood Rik Beentjes 
een niet te missen kans: 5-1. Dat 
waren ook de laatste acties van beide 
spelers die werden gewisseld voor de 
aanstormende talenten Bas Kiebert 
en Tom Jonker. 

Mede daardoor bleef Vitesse zoeken 
naar een hoge score, maar dat wist 
Spirit met veel inzet te voorkomen.

Castricum - De vier onderlinge competitieduels tot nu toe eindigden 
allen in winst voor de ploeg uit Hoogkarspel. Al snel werd duidelijk dat 
Vitesse een einde aan die negatieve serie wilde maken. Het eerste kwar-
tier was de thuisploeg heer en meester zodat de 1-0 op het scorebord 
niet meer dan logisch was. Maar toen vijf munten later de eerste vlijm-
scherpe counter van Spirit meteen doeltre�end werd afgerond, was die 
suprematie volledig verdwenen. Toch kwam Vitesse vlak voor rust weer 
op voorsprong en die werd na rust met prima voetbal snel verder 
uitgebreid.

Vitesse maakt korte metten 
met ‘Angstgegner’ Spirit: 5-1

Vitesse won op overtuigende wijze met 5-1 van ‘angstgegner’ Spirit’30. Foto: Joop Hollenberg






