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Ontbijt met Sinterklaas
Castricum - Met de slaap nog in zijn ooghoeken was Sinterklaas zaterdagochtend klaar om met ruim der-
tig kinderen aan het ontbijt te gaan. Bij Wierenga was het een komen en gaan van fans die samen met Sint 
een croissantje aten en van gedachten wisselden. De ‘Creatieve Wieven’ leidden het geheel in goede ba-
nen. Na ruim een uur was Sint weer bij de pinken en stortte zich met zijn pieten op het bezoeken van scho-
len en huizen. Volgend jaar weer? (Tekst/foto: Aart Tóth)

Akersloot - Woensdag 27 novem-
ber omstreeks 14.00 uur vond een 
aanrijding met letsel plaats op de 
Boekel te Akersloot. De bestuurster 
van een snor� ets reed op de Boe-
kel in de richting van Heiloo. Na de 
bocht bij de betoncentrale moest 
ze uitwijken voor een geparkeer-
de vrachtwagen. Achter de vracht-
wagen vandaan reed de bestuur-
der van een heftruck achteruit de 
rijbaan op. Hierbij reed de heftruck 
tegen de snor� ets en kwam de be-
stuurster ten val. Zij liep hierbij een 
hoofdwond op en is voor verder 
onderzoek meegenomen van het 
ziekenhuis.

Aanrijding
met letsel

Limmen - Donderdag 28 november is het misschien opgevallen 
dat er opvallend veel politieagenten rondliepen in Limmen. Geen 
zorgen, ze liepen daar voor een spel. De zogenaamde ‘politie-
hunt’, georganiseerd door Jongerencentrum Conquista in samen-
werking met Stichting Welzijn.

Politiehunt bij Conquista

De politiehunt is een spel, waar-
bij kinderen en jongeren uit Lim-
men zich konden schuilhouden 
in een afgebakend gebied in de 
kern van het dorp. 
Maar liefst vier agenten en vier 
agenten in opleiding probeer-
den hen vervolgens fanatiek 
en met beproefde opsporings-
methoden op te speuren. In de 
middag hadden 45 kinderen tot 
13 jaar zich aangemeld en in de 

avond 22 jongeren van 14 jaar en 
ouder. En is het gelukt om ieder-
een te vinden? Uiteindelijk wa-
ren er telkens een aantal deelne-
mers die zich zo goed verstopt 
hadden dat ze niet gevonden 
zijn door de agenten. Al met al 
was het voor iedereen een span-
nende en erg gezellige dag. (Op 
de aangeleverde foto enkele or-
ganisatoren, agenten en deelne-
mers van de 14+ hunt)

Een volle publieke tribune met voor- en tegenstanders

Veel animo voor presentatie Corso in Raadhuis

‘Publiek kritisch
op ambitieuze plannen’

Voorafgaand werd door spreker 
Dennis de Haas van Floresteyn Vast-
goedadvies een toelichting gege-
ven. In de presentatie zou het begin 
van het proces weergegeven wor-
den in een ontwerpstudie. ‘Hier-
in zullen nog allerlei wijzigingen 
plaatsvinden al naar gelang het ver-
loop van deze avond en eisen van-
uit de gemeente.’ In de studiefase 
kwam het tot twee varianten. 

Verloop en plannen
De eerste ideeën voor de huidige 
plannen stammen uit 2018, toen de 
zoektocht naar een nieuwe vesti-
gingsplaats voor � lmhuis Corso op 
niets uitliep. Met � lmhuis Corso in 
het achterhoofd werden mogelijk-
heden gezocht dichtbij de huidige 
plaats. Dat resulteerde in een ste-
debouwkundigadvies van de ge-
meente in maart 2019. Dezelfde 

maand was daar een tweede stu-
die, gevolgd door een derde in ju-
ni 2019. Daarbij een verkenning bij 
omwonenden van het Oude Raad-
huis. In de eerste plannen werd ge-
kozen voor vier woonlagen inclu-
sief begane grond. Daarvoor werd 
gekozen omdat een parkeergara-
ge, door de parkeernorm, onont-
koombaar leek. De gemeente ging 
niet akkoord met dit idee. Daarop 
volgde een variant waar het aan-
tal woonlagen werd teruggebracht 
naar drie inclusief begane grond. 
Bij dit plan waren minder parkeer-
plaatsen nodig. Ondergronds par-
keren bleek ook hier nodig.

Participatie
Bewust is gekozen om nu al in de 
openbaarheid te treden om gebrui-
kers en omwonenden de gelegen-
heid te geven mee te denken. Dit 

participatietraject loopt tot in ja-
nuari 2020. In de voorstudie op de 
presentatie in het gemeentehuis 
was al duidelijk dat het op sommi-
ge onderdelen moeizaam zou wor-
den. Er spelen nogal wat belangen 
mee: die van ondernemers en om-
wonenden. Bewoners van de Korte 
Cieweg, die zich hebben verenigd 
in een groep van 32, lieten van zich 
horen.

Reacties vanaf de tribune
De Haas stelde voor de zichtlij-
nen van de toekomstige uitstra-
ling Dorpsstraat en Torenstraat te 
bekijken via geprojecteerde beel-
den. De gevellijn wordt ‘variabel’ en 
zal een ‘jaren 30-uitstraling krijgen’. 
Vanaf de tribune werd direct gere-
ageerd. ,,Als het er maar niet zo uit 
komt te zien als bij Huitenga. Af-
schuwelijk.” Bewoners van de Kor-
te Cieweg spraken zich uit over de 
mogelijke ‘blinde muur van 11 me-
ter hoog’. ,,Dat is niet het gewenste 
uitzicht van de huidige bewoners, 
daar moet een oplossing voor ko-
men.” (vervolg elders in deze editie)

Castricum - Inwoners van Castricum liepen donderdag massaal 
uit voor de presentatie van de Corso-plannen in het Raadhuis. De 
publieke tribune zat donderdag zo vol dat er stoelen bijgeplaatst 
moesten worden. De plannen werden gepresenteerd door Flo-
resteyn Vastgoedadvies.

Castricum - Dinsdagavond 26 
november, tussen 20.00 uur en 
21.15 uur is er ingebroken in een 
personenauto, die geparkeerd 
stond op het parkeerterrein bij 
Johanna’s Hof. Het raam van de 
auto was ingeslagen en er zijn di-
verse goederen weggenomen uit 
de auto.

Inbraak in 
personenauto
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Spelregels:
De tweede aankoop van dezelfde of lagere 
prijs mag u dus (bijna) gratis meenemen. 
M.u.v. reparaties en bestellingen. Let op: deze 
aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.
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2e SIERAAD
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BIJ ELKE AANSCHAF EEN 2E SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!
Deze week vindt u de gemeentelijke 

informatie, met onder andere de 
Offi ciële Mededelingen 

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van deze krant. 

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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WILD ZWIJN STEAK 
REERUG

25 korting

Biologische slagerij

LASAGNE
100 GR. € 0,99
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Top eraf, top erop

Watertoren kopje kleiner

Intussen is ‘Boei’, die zich inzet 
voor het restaureren en herbe-
stemmen van cultureel erfgoed, 
volop bezig de herbestemming 
te realiseren met een gigan-
tische opknapbeurt. Daarbij 
wordt eer aan gedaan aan het 
oorspronkelijke ontwerp, waar-
bij de herbestemming voor de 
instandhouding moet zorgen.

De monumentale watertoren 
blijkt een Rijksmonument. Toen 
deze nog in gebruik was, waren 
er vijf boorputten (tot 60 meter) 
die het duinwater oppompten 
en na zuivering in een waterkel-
der opsloegen. Daar vandaan 
werd het naar het reservoir in 
de watertoren geperst. De wa-
tertoren heeft tot einde jaren 70 
dienst gedaan als watervoorzie-

ning van het Provinciaal Zieken-
huis Duin & Bosch. Het was nog 
net geen bouwval voordat ‘Boei’ 
er zeggenschap over kreeg en 
een herbestemming moest rea-
liseren. 

Nadat de financiën op orde wa-
ren gebracht, kon aan de toe-
komst gewerkt worden. Dat 
nam enige jaren in beslag. Er 
werden bouwplannen gesmeed 
en bouwers geïnformeerd. In-
tussen is ook de bestemming 
geregeld. Het wordt een ruimte 
waar je kunt overnachten, maar 
dan wel met maximaal twee 
personen. 
De oplevering en ingebruikna-
me zal naar verwachting eind 
2020 voorjaar 2021 plaatsvin-
den. (tekst Aart Tóth)

Castricum – Het is alweer een tijdje geleden dat architect J. Schol-
tens de watertoren ontwierp en de bouw overliet aan collega-ar-
chitect Fa. Neuman. Zo kwam in 1908 de 33,4 meter hoge water-
toren in uitvoering, waar een waterreservoir van 50 m³ voor de 
watervoorziening van gebied Duin & Bosch zorgdroeg.

Kop van de watertoren 33,4 meter erop of eraf. (foto Boei, Jan van Dalen)

Castricum - Tijdens de nachtelij-
ke surveillance op woensdag 27 
november zag de politie een per-
sonenauto achteruit een eenrich-
tingsweg uitrijden. Daarna zagen 
ze dat het voertuig slingerde en 
de bocht niet goed nam. De per-
sonenauto is staande houden. 
De bestuurder had bloeddoorlo-
pen ogen en hem is een alcohol-
test en een drugstest afgenomen. 
De alcoholtest was negatief, maar 
de drugstest niet. De bestuurder 
is vervolgens aangehouden en 
op het politiebureau is bloed ge-
prikt. Er wordt dossier opgemaakt 
en de bestuurder heeft een rijver-
bod gekregen van 24 uur.

Rijverbod 
na drugstest

KERKDIENSTEN

BURGERLIJKE 
STAND

Zaterdag 7 december
RK. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: diaken Marcel de Haas 
woord- en communieviering, met 
samenzang

Corneliusparochie Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering met 
liturgisch koor in de PKN kerk, voor-
ganger pastor J. Olling

Zondag 8 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: ds. F.C. van Dijke uit 
Woerden met Maaltijd van de Heer. 
Doventolk aanwezig
Gelijktijdig op radio Castricum

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: pastor Kaleab met he-
renkoor

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur: Fedor Christiaanse

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur: woord- en communie-
viering met spontaan koor in de 
‘Heeren van Limmen’, voorganger 
pastor J. Olling

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur: ds. S.H. Ossewaarde

Maandag 9 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur: Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265.
Bij contact met de post wordt ge-
vraagd 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 Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN
Vervolg voorpagina 

Ook politici mengden zich in 
de discussie. Leo van Schoon-
hoven onderstreepte het be-
lang van een bioscoop voor 
Castricummers en Lenie Kel-
der (CKenG) opperde een initi-
atiefgroep op te zetten waarin 
bewoners kunnen meepraten. 
,,Zo kunnen we meteen bij de 
wortel weerstand behandelen.”

‘Niet trekken aan dood 
paard’
De Haas: ,,Er spelen nogal wat 
belangen mee in de nu ge-
presenteerde ontwerpstudie, 
waar zeker wat mee gaat ge-
beuren. Daarbij is van belang 
of de investeerders meegaan 
in de planvorming zonder dat 
er tekorten ontstaan”. Vanuit 
de zaal kwam de vraag waar-
om Corso niet kan verdwijnen. 
De Haas antwoordde: ,,Corso 
is en was de eerste prioriteit. 
Nieuwbouw zonder het film-
huis zou makkelijker zijn. Het is 
zeker nog geen gelopen race. 
Als de plannen niet haalbaar 
blijken, gaan we niet aan een 
dood paard trekken. Zo ver is 
het nog niet, het participatie-

traject loopt tot januari 2020. 
In april gaat het voorstel naar 
het college. Voor het zomerre-
ces kan een besluit genomen 
worden.”

‘Corso dicht’
De Haas wist te melden dat 
als er voor april geen besluit 
wordt genomen, Corso haar 
gordijnen zal sluiten om ‘on-
nodige investeringen te voor-
komen’. Eigenaar Erik Weel van 
Corso vulde aan ‘dat de me-
dedelingen rondom de plan-
schetsen voor rekening van 
Floresteyn Vastgoedadvies 
zijn’. ,,Het spreekt voor zich 
dat sluiting van de oude loca-
tie onvermijdelijk is als er geen 
zicht is op realisatie op een 
nieuwe locatie.” 

Eerdere plannen
Uiteindelijk kwam het in de 
studiefase tot twee varianten. 
In de eerste plannen werd ge-
kozen voor vier woonlagen in-
clusief begane grond. Daar-
voor werd gekozen omdat een 
parkeergarage, door de par-
keernorm, onontkoombaar 
leek. De gemeente ging niet 
akkoord met dit idee. Daarop 

volgde een variant waar het 
aantal woonlagen werd terug-
gebracht naar drie inclusief be-
gane grond. Bij dit plan waren 

minder parkeerplaatsen nodig. 
Ondergronds parkeren bleek 
ook hier nodig. (tekst/foto Aart 
Tóth)

Dorpsstraat met ‘doos’ van �lmhuis Corso

Torenstraat

Veel animo voor presentatie Corso in Raadhuis

‘Publiek kritisch
op ambitieuze plannen’

Castricum - Publicatie vindt al-
leen plaats met toestemming van 
betrokkene(n). Uit privacy-over-
wegingen kiezen steeds minder 
personen voor publicatie.

Geboortes
Limmen: 19-11-2019 Chloë An 
Folten, dochter van Anne-Marij-
ke van der Veen en Christopher 
J.R. Folten

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum: 27-11-2019 Robert 
Hendriks en Suzanne Elizabeth 
Blaauw

Castricum - Tijdens een verkeers-
controle op woensdag 27 novem-
ber is een twintigjarige bestuur-
der van een snorscooter staande 
gehouden. Van de bestuurder is 
een blaastest afgenomen en uit-
slag bleek P/A te zijn. De bestuur-
der is meegenomen naar het po-
litiebureau en blies daar 130 Ugl. 
Hij was een beginnend bestuur-
der en heeft een proces-verbaal 
en een rijverbod gekregen.

Rijverbod voor 
beginnend 
bestuurder

GEEN KRANT?
0251-674433
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Kom de plannen bekijken

Nieuwe inrichting Plein Zuid bij 
Winkelcentrum Geesterduin
Er wordt veel gebouwd in 
en rond het Winkelcentrum 
Geesterduin. De verbouwing 
van het winkelcentrum zelf 
is in volle gang. Ten zuiden 
van het winkelcentrum 
gaan we het gebied tussen 
de Geesterduinweg en het 
Raadhuisplein opknappen 
en opnieuw inrichten. U 
kunt op 11 december het 
plan bekijken.

Benieuwd?
De ideeën die ti jdens de 
inloopavond in november 
werden geopperd, zijn 
zoveel mogelijk verwerkt 
in een plan. Hoe dat plan 
er uit ziet? Kom het vanaf 
deze week bekijken in de 
hal (documentati ehoek) van 
het gemeentehuis én bij de zuidelijke ingang van het winkelcentrum. Wilt u toelichti ng? Of hebt 
u vragen? Kom dan op woensdag 11 december vanaf 19.00 uur het plan bekijken in de raadszaal 
van het gemeentehuis. Dan zijn er deskundigen die uw vragen kunnen beantwoorden. Hebt u 
nog opmerkingen op het plan, dan kunt u deze op een reacti eformulier vermelden. Wilt u niet 
komen maar toch reageren? Stuurt u dan een e-mail naar georgestockell@debuch.nl. 

 

Agenda Raadsplein / 
raadsinformatieavond 12 december 2019 

  Commissies
19.30 – 20.45 Integraal Huisvesti ngsplan (IHP) onderwijs
19.30 – 20.45 Fietsbeleidsplan 
  Pauze

  Raadsinformati ebijeenkomst
21.00 – 21.45 Presentati e  consultati e inzake CO2 prioriteringstool voor 
  uitvoeringsprogramma energietransiti e 2020

  Commissies
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling wijziging verordening Sociaal Domein 2017 incl.  
  amendementen
21.45 – 22.30 Moti es en amendementen bij de Woonvisie Castricum 2020- 2025
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken
  1A Reglement van Orde gemeenteraad Castricum
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad

22.45  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
  B Woonvisie incl. moti es en amendementen
  C Wijzigingsverordening Sociaal Domein incl. amendementen
  D Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 
      (o.v.b. van commissiebehandeling)
  E 2e FIRAP 2019
  F Toestemming verlenen voor wijziging GR BUCH
  G Zienswijze Begroti ngswijziging BUCH
  H Wensen en bedenkingen Uitt reden Sti chti ng Rijk
  I  Wensen en bedenkingen dienstverleningsovereenkomst BUCH
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’

Sinterklaas is nog in het land 
en toch zijn de voorberei-
dingen voor een veilige jaar-
wisseling al in volle gang! 
Over een paar weken zal 
2020 worden ingeluid met 
-  ongetwijfeld - veel vuur-
werk. Hoe feestelijk ook, 
het afsteken van vuurwerk 
blij   riskant. lk jaar raken 
mensen zwaar gewond, 
en er zijn zelfs dodelijke 
slachto  ers. Ook wordt nu 
al vuurwerk afgestoken wat 
tot veel overlast en schade 
leidt. Daarom zijn er regels 
voor het (ver)kopen en af-
steken van vuurwerk. Graag 
e  en we e hieronder nog 

een keer op een rijtje.

Vuurwerk kopen
Het kopen en verkopen van vuurwerk mag uitsluitend op de laatste drie dagen van het jaar. Om-
dat dit jaar 29 december op een zondag valt, start de verkoop op zaterdag 28 december. 
De andere verkoopdagen zijn maandag 30 en dinsdag 31 december 2019. De volgende bedrijven 
hebben vergunning gekregen om in onze gemeente vuurwerk te verkopen: in Castricum fa. 
Bloemen/Vuurwerkspektakel.nl (Overtoom 7) en fa. Bakker/Waakvlam (Dorpsstraat 102); in 
Akersloot, Bakker Buitenverlichti ng (Boekel 39); in Limmen Kroone  Lieft ing (Rijksweg 137).

Luid het nieuwe jaar in
Op dinsdag 31 december is het dan zover: u mag vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts 
(Nieuwjaarsdag) vuurwerk afsteken. Dus niet eerder, of later. Hou het veilig. Het afsteken van 
vuurwerk mag nooit leiden tot gevaar, schade of overlast. Gebouwen met rieten daken of 
benzine-pompen, daar blijft  u met uw vuurwerk 50 meter van vandaan. Zo blijft  het voor u en 
anderen een veilig begin van het nieuwe jaar.

aar de politi e controleert
De politi e houdt zich bezig met de opsporing van parti jen illegaal vuurwerk. Daarnaast treedt 
de politi e op als er vuurwerk wordt afgestoken v r 31 december of als er overlast wordt 
veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk ti jdens de jaarwisseling.

Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?
Over een paar weken is het Oud en Nieuw: het moment dat in heel Nederland vuurwerk 
wordt afgestoken. Dit mag op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar nu al ontvangt 
de politi e regelmati g klachten over het afsteken van vuurwerk. 

Melden overlast door vuurwerk
Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politi e. Ook als u denkt dat iemand 
illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 
0900-8844.

Vuurwerk kopen of afsteken? 
De regels op een rij

•  L A A G  I N K O M E N ?  •

R E G E L  J E  Z O R G V E R Z E K E R I N G  V I A  D E  G E M E E N T E  

R E G E L  H E T  V O O R  1  J A N U A R I  O P
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Voorontwerp uitwerkingsplannen 
“Limmen Linten fase 3a Westerweg – Kapelweg” en “Limmer Linten 
fase 3b Visweg-Zuid”

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de voorontwerp- 
uitwerkingsplannen ”Limmer Linten fase 3a Westerweg – Kapelweg” en “Limmer Linten fase 
3b Visweg-zuid” voor zes weken ter inzage liggen.

Toelichti ng
De twee plannen betreff en de volgende deelgebieden in Limmen - Zandzoom:

Fase 3a Westerweg - Kapelweg
In dit gebied komen maximaal 81 grondgebonden woningen (vrijstaande woningen, 
halfvrijstaande woningen en rijwoningen, en bijbehorende ontsluiti ngswegen en 
groengebieden). Het gebied wordt begrensd door de Pagenlaan in het noorden, de 
woonpercelen aan de Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen 
aan het Magnolialint in het zuiden en de woonpercelen aan de Westerweg in het westen. 

Fase 3b Visweg-Zuid
In dit gebied worden maximaal 27 grondgebonden woningen gerealiseerd (vrijstaande 
woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen en bijbehorende ontsluiti ngswegen 
en groengebieden). Hier gaat het om gevarieerde woningbouw tussen de Hogeweg en het 
bedrijventerrein Nieuwelaan. Het gebied wordt begrensd door de Visweg in het noorden, 
agrarische gronden in het oosten en zuiden en de woonpercelen aan de Hogeweg in het 
westen. 

Beide uitwerkingsplannen zijn gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen 
Zandzoom. 
In het bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is 
een groot deel van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. 
De uitwerkingsplannen beschrijven met name de wijze waarop het betreff ende gebied 
van het bestemmingsplan is uitgewerkt.

Ter inzage legging
De voorontwerp-uitwerkingsplannen liggen vanaf donderdag 5 december 2019 t/m 15 
januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de plannen te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer:
- voor fase 3a: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3a-VO01
- voor fase 3b: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3b-VO01

Inloopbijeenkomst
Er wordt één inloopavond georganiseerd:
- dinsdag 17 december 2019, van 19.00 tot 20.30 uur in Vredeburg Limmen,        
  Dusseldorperweg  64 te Limmen.

Inspraak
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een inspraakreacti e 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘inspraakreacti e op het voorontwerpuitwerkingsplan Limmen Linten, 
en welke fase het betreft ’.
Voor het indienen van mondelinge inspraakreacti es (op afspraak) en meer informati e: 
dhr. J. Moraal en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
211119 Gasstraat 3 in Castricum 
 het verbouwen van het hoofdgebouw en het wijzigen van de gevel   
 (WABO1901904)
241119 Het Wamellant 21 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901913)
251119 Zeeweg (Strand) Castricum 
 het verkleinen van het paviljoen Strand Noord en het (ver)plaatsen van 
 strandhuisjes (WABO1901936)
271119 C.F. Smeetslaan 232 in Castricum  
 het bouwen van 2 appartementencomplexen
 (WABO1901931)
281119 Gasstraat 1 in Castricum 
 het verplaatsen van een bedrijfsloods (gewijzigd uitvoeren WABO17/01911)  
 (WABO1901938)

Vergunningsvrije aanvraag 
  Scheerling 9 in Castricum 
 het plaatsen van zonnepanelen (WABO1901883)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd, max. 6 weken
Datum Adres 
261119 Rijksweg 31a in Limmen
 het wijzigen van bestemming van winkel naar woning (WABO1901617)

Vergunning verleend (uitgebreide procedure)
Datum Adres 
041219 Sokkerwei 6 in Castricum
 het brandveilig gebruiken van een deel van het gebouw (WABO1901051)

Vergunning verleend (reguliere procedure)
Datum Adres 
261119 Hoogevoort 33 in Castricum 
 het vervangen en vergroten van de bestaande dakopbouw (WABO1901772)
271119 Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum 
 het plaatsen van een hobbykas (WABO1901836)
271119 Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum 
 het plaatsen van een hobbykas (WABO1901837)
271119 Torenstraat 42 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1901817)
281119 Den Burglaan 28 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901737)
291119 Poelven 58a en 60a in Castricum
 het creëren van een dakterras (WABO1901812)

Drank- en Horecawet-vergunning
Vergunning verleend
Datum Adres 
261119 Berkenlint 3 in Limmen 
 verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horecavergunning DEEN, verzenddatum  
 besluit 26 november 2019(HORECA190068)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’

Offi  ciële mededelingen woensdag 4 december

Op 7 december is het Nati onale 
Vrijwilligersdag: een dag om dankbaar te zijn 
en respect te tonen voor het vrijwilligerswerk. 
De Bemiddelingskamer heeft  ruim 60 

geweldige vrijwillige bemiddelaars. Zij zett en zich belangeloos in als buren een confl ict hebben. 
Zij helpen om dit op te lossen, om zo de leefb aarheid thuis en in de buurt te vergroten. Dat 
dit vaak lukt, komt ook door de goede inzet van de buren zelf ti jdens de bemiddeling. De 
Bemiddelingskamer wil alle bemiddelaars daarom hartelijk bedanken voor hun fantásti sche werk!

Wilt u advies, bemiddeling of bemiddelaar 
worden? Bel De Bemiddelingskamer, thuis 
in buurtbemiddeling. Voor de gemeente 
Castricum, 06-41198606 of 
www.debemiddelingskamer.nl 
Buurtbemiddeling Castricum wordt 
gefi nancierd door de Gemeente Castricum 
en woningcorporati e Kennemer Wonen.

De Bemiddelingskamer bedankt vrijwillige bemiddelaars
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JB Meijers in Theater Koningsduyn
‘Fantastisch dat zo’n grote naam uit de 
muziekwereld naar Castricum komt!’

„Dat hij samen met Ilse de Lan-
ge ‘Calm after the storm’ geschre-
ven heeft, weet niet iedereen. JB 
treedt niet vaak zelf op de voor-
grond. Daarom is het zo bijzonder 
dat hij nu met een solovoorstel-
ling komt. Dan moet je wel iets te 
vertellen hebben”, aldus Paulien.
„JB Meijers, wie is dat? Vroeg ik 
me in eerste instantie af. Maar al 
na de eerste paar nummers wist 
ik het: natuurlijk ken ik zijn mu-
ziek! Bizar dat ik er niet meteen 
opkwam. Komt misschien om-
dat hij zo veelzijdig is: hij is pro-
ducer, schrijft nummers en speelt 
mee in bands. Het bekendst is de 
Common Linnets, maar hij speel-

de ook jarenlang in de Dijk. En vo-
rige maand trad hij op met Barry 
Hay in De Wereld Draait Door.
Hij is mega-muzikaal. Als je hem 
gitaar ziet spelen, denk je: hoe 
dan? Hij pakt een gitaar, begint 
te spelen en je hebt meteen dat 
bluesgevoel. Zijn stem heeft iets 
breekbaars dat me deed denken 
aan Neil Young, maar in een num-
mer van Nirvana zet hij me toch 
een rockstem op. Dus hij beheerst 
beide kanten.
Als echte muziekliefhebber ben ik 
heel nieuwsgierig naar wat JB Me-
ijers gaat brengen. Hoe bouwt hij 
zijn show op, wat gaat hij neerzet-
ten? De show ‘Deltaboy’ zal vooral 

de bluesliefhebbers in Castricum 
aanspreken, zoals de fans van The 
Froggs. Die mogen dit eigenlijk 
niet missen. JB Meijers is een gro-
te naam in de muziekwereld. Het 
is toch fantastisch dat die in ons 
eigen theatertje komt? Ik had een 
afspraak die avond, maar die heb 
ik afgezegd. Dit gaat even voor.
JB Meijers is op-en-top bluesmu-
zikant. Het verhaal achter de ti-
tel van de voorstelling Deltaboy 
alleen is al zo intrigerend. Dat 
een Zeeuwse jongen in Ameri-
ka belandt en daar in gesprek 
raakt met een doorgewinterde 
bluesmuzikant die… Nee, ik ga 
het niet verklappen, laat de men-
sen maar komen kijken!”
Vrijdag 13 december, Theater Ko-
ningsduyn, Geesterhage Castri-
cum, kaarten: www.geesterhage.
nl. (Tekst: Marja Duin/foto: Laura 
Besch)

Castricum - Paulien Zwikker (46) werkt als medior begeleider in 
Harteheem en zingen is haar grootste hobby, onder andere in de 
Castricumse band Kleedkamer 2. Ze luisterde alvast naar JB Me-
ijers en verheugt zich erg op zijn optreden op 13 december in The-
ater Koningsduyn.

Jazzterday Sunday Afternoon
in Hotel Fase Fier
Castricum - ‘Today is Jazzter-
day, let’s take it easy’. Aankomen-
de zondag presenteert Fase Fier 
voor de tweede keer een muzika-
le middag vol entertainment en 
gezelligheid. 
Een vaste liveband, bestaande 
uit zangeres Rita Gemerts, drum-
mer Ed Botterweg, bassist Rieks 

Schreuder, toetsenist Jeroen de 
Ruijter en gitarist René Nijenhuis, 
speelt bekende popsongs van 
populaire artiesten zoals David 
Bowie, Michael Jackson en Rob-
bie Williams, verpakt in een jazzy 
jasje. Swingen gegarandeerd. 
In combinatie met een hapje, 
drankje en de entourage van Fase 

Fier zijn deze middagen een heer-
lijke manier om nog even te ont-
spannen voor de (werk-)week be-
gint. Trommel vrienden en familie 
op, trek de dansschoenen aan en 
geniet van de Jazzterday Sunday 
Afternoon. Aanvang 16.00 uur in 
de zaal van Hotel Fase Fier in Bak-
kum. (Foto: aangeleverd)

Meld uw sportheld(en) aan!
Wie zijn de beste sporters van 2019?

Platform Sport roept iedereen 
op toppers uit een van boven-
staande categorieën te nomi-
neren. ,,We zijn op zoek naar 
toppers die afgelopen jaar goe-
de resultaten hebben gehaald”, 
laat Peter van Splunter (Plat-
form Sport) weten. De verkie-
zing vindt plaats op 12 februa-
ri in Johanna’s Hof. Daar worden 
de winnaars bekendgemaakt. 

Voorwaarden
De genomineerde(n) moet(en) 

de prestatie hebben neergezet 
tussen 1 januari 2019 en 31 de-
cember 2019. Kandidaten in de 
categorie Sporttalent mogen 
niet ouder zijn dan 17 jaar. De 
sporter(s) moeten woonachtig 
zijn in de gemeente Castricum, 
maar voor groepen geldt dat 
niet alle leden in de CAL woon-
achtig hoeven te zijn. 
,,Geef bij nominatie duidelijk aan 
om wie of wat het gaat en wel-
ke prestaties er zijn verricht”, al-
dus Peter.

Sportfotowedstrijd
Naast de Sportverkiezing or-
ganiseert Platform Sport een 
Sportfotoverkiezing waar men 
op zoek gaat naar de beste foto 
uit sportjaar 2019. Elke inwoner 
van de CAL mag maximaal drie 
foto’s insturen. Het sportmo-
ment moet afgelopen jaar in de 
CAL zijn vastgelegd en voorzien 
zijn van een beschrijving. Tus-
sen 1 december en 31 decem-
ber 2019.
Peter: ,,Met de verkiezingen 
wordt de aandacht gevestigd 
op sport in het algemeen en de 
prestaties van enkele Castricum-
se sporters in het bijzonder.” No-
minaties en foto’s kunt u mailen 
naar: c.castricum@ziggo.nl.

Castricum - Wie mag zich een jaar lang de beste sporter van Cas-
tricum noemen? Platform Sport is op zoek naar de allerbes-
te sporters in de gemeente. Er zijn vijf categorieën: Sportman, 
Sportvrouw, Sportteam jeugd, Sportteam volwassenen en Sport-
talent (tot 17 jaar).

Contouren nieuw Geesterduin zichtbaar
Castricum - Her en der oogt het winkelcentrum wat gehavend, maar er wordt drukt gebouwd aan de ver-
nieuwing van Geesterduin. De contouren nabij de ingang van de Vomar zijn al zichtbaar. (Foto: Aart Tóth)

Verlichtingscontroles 
voor fietsers in december
Castricum - De politie houdt 
op 11 en 12 december verlich-
tingscontroles in de gemeente. 
Wie zonder licht �etst kan een 
boete van 55 euro verwachten. 

De afgelopen weken zijn er meer-
dere waarschuwingsacties ge-
houden. ,,Tijdens die acties heb-
ben we geen boetes uitgedeeld, 
maar �etsers bewust gemaakt dat 
ze hun licht moeten aanzetten. In 

december gaan we wel handha-
ven”, aldus wijkagent Jacco Mun-
ster.
De verlichtingscontroles maken 
deel uit van een landelijke cam-
pagne. Politieagenten hebben 
scholen in de regio bezocht om 
bewustwording te creëren. Ook 
tijdens de horecanachten is de 
politie aanwezig om �etsers zon-
der licht te beboeten. Munster; 
,,Het is opvallend hoe veel men-

sen zonder licht �etsen na het 
stappen.”

Krijgen �etsers een lagere boete 
als als ze één van de lampen niet 
aan hebben? ,,Nee, zo werkt dat 
niet”, zegt Munster. ,,We maken 
geen onderscheid, het bedrag 
blijft hetzelfde.” 
Bovenop de boete van 55 euro 
komt nog 9 euro administratie-
kosten. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
The Good Liar

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur  zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 20.30 uur  woensdag 20.00 uur

Penoza: The Final Chapter
zaterdag 21.15 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Mi Vida

vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur 

Sorry We Missed You
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur
Judy

zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Mees Kees in de Wolken
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 13.30 uur
zondag 16.00 uur

The Addams Family (NL) 
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Frozen 2 (NL) 2D

zondag 11.00 uur
Buurman & Buurman,  

Experimenteren er op los

Programma 5 december  t/m 11 december

The Good Liar
Beroepsoplichter Roy Court-
nay (Ian McKellen) heeft een 
nieuw doelwit op het oog: Betty 
McLeish (Helen Mirren), een we-
duwe die miljoenen waard is. En 
hij wil haar alles afnemen. Maar 
als de twee naar elkaar toe groei-
en, verandert een eenvoudige 
zwendel in een levensgevaarlijk 
spel.
Acteerlegendes Mirren 

(Oscar®winnaar voor “The 
Queen”) en McKellen (tweemaal 
genomineerd voor een Oscar 
voor ‘Lord of the Rings: The Fel-
lowship of the Ring’ en ‘Gods and 
Monsters’) spelen voor het eerst 
samen in dit spannende drama 
van New Line Cinema over de ge-
heimen die mensen bewaren en 
de leugens waar ze hun levens op 
bouwen.

Als een groot schoolfeest nadert 
is Tobias te verlegen om Hasna 
mee te vragen. 
Mees Kees heeft geen tijd om 
hem te helpen, want die pro-

Mees Kees
in de wolken

beert angstvallig Marie Louise 
te ontlopen die hem een ballon-
vaart cadeau heeft gedaan. Ter-
wijl mevrouw Dreus klas 6B de 
wals leert dansen voor op het 
feest, lijkt voor Tobias alles mis te 
gaan. Kan Mees Kees op tijd zijn 
hoogtevrees overwinnen en To-
bias redden zodat het feest door 
kan gaan?
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Ruim 400 deelnemers bij 
tweede Strand- en duinloop

Mini pupillen en pupillen C – 
2,3 kilometer: 1. Niels Termes 
(11.50 minuten), 2. Joris Kaan-
dorp (12.07) en 3. Manuel Ber-
roa Matteo (12.35). Bij de meis-
jes in deze leeftijdsklasse werd 
er gewonnen door AVC atlete Fay 
Bergfeld (12.07), 2. Anouk Salle-
hart (13.08) en 3. Yara Put (13.43).

Pupillen AB – 2,3 kilometer: 
1. Ole Snuif (10.32), 2. Sten Out 
(10.38) en 3. Noud Sallehart 
(10.48). Bij de meisjes won Nan-
ne van Spanje (11.31), 2. Jasmijn 
Kloek – AVC (11.51) en 3. Marlin 
Kaandorp – AVC (12.28).

Junioren CD – 2,3 kilometer: 1. 
Jelte Welboren (10.00), 2. Rens 
Denneman - AV DEM (10.21) en 
3. Jan Nyssen - Hylas (10.57). Bij 
de meisjes: 1. Lenneke Pettinga 
– AVC (10.46), 2. Lisa Molenaar 

(11.310 en 3. Bente van Spanje 
(13.39).

Junioren CD – 4 kilometer: 1. 
Niek Bleeker (16.03), 2. Julian 
Laan (17.03) en 3. Bandi Leijen -  
AVC (19.48). Bij de meisjes junio-
ren: 1. Kim Denneman (25.43).

Heren – 4 kilometer: 1. Mats Hei-
ne – AVC (15.34), 2. Andre Schäfer 
(16.29) en 3. Jan Sparnaaij (18.00). 

Dames – 4 kilometer: 1. Eva van 
Zoonen – AVC (16.20), 2. Cheryl 
Konijn – AVC (18.34) en 3. Michel-
le van Dorth - Kronos (21.14).

Heren – 15 kilometer (wed-
strijdafstand): 1. Jeroen Kra-
mer - Zaanland (51.06), 2. Kris 
van leeuwen - AV 23 (52.33) en 3. 
Sven Schoonebeek - AV Lycurgus 
(52.59). 

Heren 40-49 jaar: 1. Richard 
Dijkhuizen - AVC (57.35), 2. Mar-
cel Termes - loopgroep Aart Stig-
ter (59.06) en 3. Koen van Spanje 
- AVC (59.39). 
Heren 50 jaar en ouder: 1. Jaco 
de Kraker - AV Phanos (1.03.06), 2. 
Rene Groen (1.04.39) en 3. Sjaak 
Betjes - AV Lycurgus (1.05.39).

Dames - 15 kilometer (wed-
strijdafstand): 1. Eline Langeveld 
- AV Zaanland (1.01.56), 2. Nienke 
Kluft – AVC (1.05.25) en 3.Nienke 
van Haaster (1.08.00). 
Dames 40 jaar en ouder: 1. Moni-
que Arkenbout-Andries - Loop-
groep Aart Stigter (1.08.25), 2. Ta-
mara Harte (1.08.33) en 3. Judith 
Tamis – AVC (1.09.20).

Heren – 10,1 kilometer: 1. André 
Hilberts – AVC (40.26), 2. Elmer 
van Osch – AVC (40.49) en 3. Pa-
trick Moeskops - AV Hylas (42.08).

Dames - 10,1kilometer: 1. Mel-
lani Goezinnen (46.58), 2. Maai-
ke Calis (47.47) en 3. Jolinda Lute 
- AVC (49.26).

De volgende Strand- en duinloop 
is op 5 januari 2020. (Foto: Bert 
Oudendijk)

Castricum - Op zondag 1 december sprongen twee roetveegpie-
ten enthousiast rond bij de start van de tweede AVC Strand- en 
duinloop. De Pieten deden mee aan de warming-up van de pu-
pillen. De start vond dit keer plaats op het gras, omdat de atle-
tiekbaan door vorst en mist te glad was. Bij de langere afstanden 
hadden de deelnemers het geluk dat het strand zeer goed te be-
lopen was. Het venijn zat in de staart: omgeploegde paden door 
boswerkzaamheden en daarna opgevroren zand. Gelukkig lever-
de dit geen ongelukken op.

Lorenzo van Riet heeft nu tastbaar 
bewijs van zijn succes
Castricum - In zijn debuutsei-
zoen in de Supercar Challenge 
direct een podiumplaats: na-
tuurlijk glunderde Lorenzo van 
Riet toen hij in Breda de tro-
fee in ontvangst nam voor zijn 
tweede plaats in de eindstand 
van de Supersport 1-klasse. 
Voor de twintigjarige coureur 
uit Castricum was het een tast-
baar bewijs van een succesvol 
seizoen.

 „Het is jammer dat we geen kam-
pioen zijn geworden”, zei hij. 

„Maar uiteindelijk mogen we 
best tevreden zijn dat we dit als 
rookies hebben gepresteerd.” Met 
‘we’ doelde hij naast zichzelf ook 
op zijn teamgenoot Thijmen Na-
buurs met wie hij het afgelopen 
seizoen de Seat Leon TCR van 
Ferry Monster Autosport deelde. 
„We hadden het hele seizoen een 
mooie strijd met Dennis de Borst 
en Stan van Oord. Helaas hebben 
we ook best veel pech gehad. 
Maar we hebben gelukkig ook 
veel geleerd en veel mooie races 
gehad.”

Nu het seizoen ten einde is en hij 
de Supercar Challenge-trofee op 
zak heeft, is het voor de talentvol-
le Noord-Hollander een kwestie 
van focussen op de mogelijkhe-
den en kansen voor volgend jaar. 
Hoe zijn programma in 2020 eruit 
gaat zien, wist hij nog niet.
„Het liefst ga ik verder met een 
GT3 of dat soort auto’s. Maar daar 
heb je een groot budget voor no-
dig. We moeten eerst kijken of dat 
gaat lukken. Ik hoop het wel na-
tuurlijk. Uiteindelijk hoop ik pro-
fessioneel coureur te worden.”

Lorenzo van Riet (rechts) en teamgenoot Thijmen Nabuurs, foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

SchatRijk in Theater Koningsduyn
Castricum - Zondag 15 decem-
ber organiseert de Evangelie Ge-
meente Castricum een bijzonde-
re dienst met de nieuwste voor-
stelling van Matthijs Vlaardin-
gerbroek. De voorstelling heet: 
SchatRijk – Op avontuur met de 
discipelen, en is geschikt voor 
jong en oud.

Matthijs Vlaardingerbroek is een 
inspirerende spreker, creatie-
ve verhalenverteller, goochelaar 
en buikspreker. Hij is iemand die 
met veel humor de vinger op de 
juiste plek kan leggen en luis-

teraars op interactieve wijze in 
de voorstelling betrekt. In zijn 
nieuwste voorstelling gebruikt 
hij zowel buikspreken als verras-
sende illusies en spreekt hij zo-
wel kinderen als volwassenen 
aan.

De voorstelling vindt plaats op 
zondag 15 december om 10.00 
uur in Theater Koningsduyn van 
Cultureel Centrum Geesterhage. 
De toegang is gratis, na a�oop is 
er ko�e, thee en limonade met 
iets lekkers in de Kenterzaal. (Fo-
to: aangeleverd)

Alzheimer trefpunt
Castricum - Op dinsdag 10 de-
cember is het Alzheimer Tref-
punt in Castricum,  het onder-
werp is: ‘Dementie, wat wil en 
moet je op tijd regelen?’

Dementie vermindert het ver-
mogen om eigen wensen ken-
baar te maken. Iemand met de-
mentie kan op een bepaald mo-
ment zijn belangen niet meer 
zelf behartigen. 
Het is belangrijk om tijdig de 
wensen vast te leggen en za-
ken te regelen. Zoals  vertegen-
woordiging, een codicil of (le-
vens-)testament en een onder-

tekende wilsverklaring. Hoe 
pakt men dat aan? Wie gaat de 
belangen behartigen en welke 
rechten heeft men als vertegen-
woordiger? Gespreksleider Essy 
Ferares gaat hierover uitgebreid 
in gesprek met gastspreker Cora 
Zam, juridisch adviseur. Er is vol-
op gelegenheid tot reageren en 
het stellen van vragen.

Het Alzheimer Trefpunt vindt 
plaats op 10 december in Cul-
tureel Centrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 3, Castricum. 
De ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 

uur en eindigt rond 21.00 uur. 
De toegang is laagdrempelig 
en gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk Trefpunt worden de-
ze mensen geïnterviewd door 
de vaste gespreksleider. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen, ook op andere gebie-
den, te stellen. Er is een tafel 
met brochures en andere litera-
tuur om thuis eens rustig na te 
lezen. 

Prachtige kerstbomen bij 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen

Eind september is Dennis met 
collega Jan naar Denemarken 
afgereisd. Bij de kerstbomen-
kwekerij in het plaatsje Rødding 
hadden zij de eerste keus om de 
mooiste bomen op het land uit 
te zoeken.

Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is dé verkoopdealer van 
stalen kerstboomstandaards, de 
EasyFix, een uniek systeem. De 
fraaie kerstboomstandaard met 
waterreservoir, waarbij de boom 
in vijf seconden recht en stevig 

staat. 
Dennis boort de kerstboom 
voor, waarna hij eenvoudig thuis 
op de standaard geplaatst kan 
worden. Voor een demonstra-
tie is iedereen welkom. Heeft u 
in voorgaande jaren zo’n stan-
daard bij Tuincentrum Tuinaan-
leg Frits Janssen gekocht, ver-
geet dan niet uw boom dit jaar 
te laten voorboren. Bovendien 
worden de bomen verpakt voor 
handig vervoer. Ook brengen ze 
de Kerstboom gratis bij u thuis 
in Uitgeest, Akersloot, Castricum 
en Heemskerk. Bij aankoop van 
een kerstboom gratis kerstbo-
menvoeding.
Om de kerstsfeer compleet te 
maken heeft Tuincentrum Tuin-
aanleg Frits Janssen ook een 
kerstafdeling met allerlei origi-
nele kerstspullen. 
Zondag 8 en zondag 15 decem-
ber zijn ze geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Zaterdag 7 en Zon-
dag 8 december is er gratis kof-
�e, warme chocolademelk en 
erwtensoep met wat lekkers er-
bij. Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is te vinden op Klein 
Dorregeest in Akersloot. Meer 
informatie: www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl. (Foto: aangele-
verd)

Akersloot - Bij Tuincentrum Frits Janssen is er een ruime keuze uit 
vele prachtige kerstbomen. Van de gewone kerstspar, de blauw-
spar, de Servische spar tot de Nordman. Van klein tot groot, ge-
zaagd, met kluit of in pot.

Black Friday weekend groot succes
Castricum - Black Friday in Win-
kelcentrum Geesterduin kan een 
groot succes genoemd worden. 
Veel mensen kwamen af op de 

mooie kortingen, die soms wel 
konden oplopen tot 70 procent. 
Voor de kinderen was het zater-
dag feest toen de Sint en zijn Pie-

ten langskwamen. Met een hand-
vol pepernoten of een welver-
diend pietendiploma gingen ze 
weer naar huis. (Foto: aangeleverd)
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Apothekers komen
op voor patiënt

Een steeds grotere groep patiën-
ten komt in gevaar en dat kan zo 
niet langer. Er moet iets gebeu-
ren, vinden de apothekers van 
Noord-Kennemerland. De maat-
regelen die de minister onlangs 
aankondigde zijn niet voldoende. 
Daarom luiden zij de noodklok.

Tekorten
De medicijntekorten worden ver-
oorzaakt door de lage prijzen 
voor geneesmiddelen in Neder-
land, onder andere vanwege het 
voorkeursbeleid van zorgverze-
keraars. Geneesmiddelenfabri-
kanten leveren daarom steeds 
vaker eerst aan landen waar de 
prijzen hoger liggen. Anderen 
verkleinen hun voorraad of stop-
pen met leveren aan Nederland. 
Daarnaast wordt tegenwoordig 
zo goedkoop mogelijk geprodu-
ceerd in landen als China en In-
dia. Er zijn steeds vaker terugroe-
pacties, omdat geneesmiddelen 
niet aan de Nederlandse kwali-
teitseisen voldoen. De apothe-
kers verwachten dat dit vaker zal 
gebeuren.
Dit alles zorgt voor problemen 
met beschikbaarheid van ge-
neesmiddelen voor Nederland. In 
ons omringende landen zijn veel 
geneesmiddelen wel leverbaar.

Risico’s
De patiënt merkt vaak pas in de 
apotheek dat zijn geneesmid-
del niet leverbaar is. Apothe-
ken zorgen, vaak met veel kunst- 
en vliegwerk, voor een alterna-
tief, maar de patiënt raakt door 
het vele wisselen het overzicht 
volledig kwijt. Soms gaat het zo 
ver dat de patiënt een ander ge-
neesmiddel krijgt waaraan hij op-
nieuw moet wennen. Dat legt 
een grote druk op apotheek-
teams en brengt voor de patiënt 
risico’s met zich mee. Het heeft 
zelfs al geleid tot ongewenste 
ziekenhuisopnames.

Zorgverleners onder druk
Apotheekteams zijn de bood-
schapper van het kwaad. Zij 
moeten de patiënt vertellen dat 
hij zijn vertrouwde medicijn niet 
krijgt en tegelijk willen ze hem 
geruststellen. Ze krijgen echter 
steeds vaker te maken met bo-
ze reacties. Achter de schermen 
wordt met man en macht ge-
werkt om het geneesmiddelen-

tekort op te lossen. Een apotheek 
is gemiddeld 17,5 uur per week 
daaraan kwijt. Tijd die niet kan 
worden besteed aan zorg.

De maat is vol
Het voorkeursbeleid van de zorg-
verzekeraars heeft zijn succes ge-
had, maar is nu een last gewor-
den. De patiënt ziet door de bo-
men het bos niet meer en reali-
seert zich vaak niet eens dat hij 
een keuze heeft. Niet elke zorg-
verzekeraar hanteert immers een 
voorkeursbeleid.
De apothekers maken zich ern-
stige zorgen over het beleid van 
zorgverzekeraars en overheid. Ze 
zijn blij dat de minister actie on-
derneemt om de tekorten terug 
te dringen, maar het duurt ze-
ker twee jaar voordat zijn plan 
(een verplichte voorraad van mi-
nimaal vijf maanden) werkt. Bo-
vendien kost het heel veel geld 
en nog onduidelijk is wie dit gaat 
betalen. Het is dus geen oplos-
sing voor het probleem, maar 
slechts symptoombestrijding. De 
patiënt dreigt de dupe te worden 
en dat is onacceptabel.
De maat is vol, vinden de apo-
thekers. Het is hozen, terwijl het 
schip zinkt. Daarom zullen zij 
rond sinterklaas en kerst via lu-
dieke acties aandacht vragen 
voor het probleem van de medi-
cijntekorten.

Huisartsen
Ook de huisartsen hebben zorg. 
„Als huisartsen herkennen we de 
problematiek en vinden net als 
de apothekers dat er adequate 
oplossingen moeten komen, die 
goed zijn voor de patiënt en een 
bijdrage leveren aan de betaal-
baarheid van zorg”, aldus Kees 
Koolbergen van Huisartsorgani-
satie Noord-Kennemerland.

Ludieke actie
De komende week zal in alle 
apotheken in de regio Alkmaar/
Noord-Kennemerland een ludie-
ke actie plaatsvinden. Op don-
derdag 5 december worden lege 
doosjes uitgedeeld waar normaal 
gesproken geneesmiddelen in 
zitten. Het doosje is voorzien van 
een bijzondere sticker met “Bit-
tere Pil” erop. In het doosje zit al-
leen een gevouwen A4 met infor-
matie plus een gedicht uit naam 
van Sinterklaas.

Regio - In 2018 was er een tekort aan 769 soorten medicijnen. Zo 
was er bijvoorbeeld een tekort aan parkinsonmiddelen, schild-
kliermedicijnen en de anticonceptiepil. Honderdduizenden pa-
tiënten zijn daarvan de dupe geworden. Dit jaar dreigt het tekort 
twee keer zo groot te worden.

Nog drie dagen Bossinade 
Oogzorgweken voordeel
Castricum - Bij Bossinade opto-
metrie is de laatste week inge-
gaan van de succesvolle Oog-
zorgweken. Tot en met zaterdag 7 
december is het nog mogelijk om 
een afspraak in te laten plannen 
voor een gratis netvliescontrole 
ter waarde van € 37,50 of een on-
derzoek naar droge ogen met 50 
procent korting. 

Het netvlies zorgt ervoor dat we 
kunnen zien. De gezondheid er-
van is dus van groot belang. Met 
een geavanceerde funduscame-
ra kan de optometrist van Bossi-

nade de conditie van het netvlies 
tot in het kleinste detail bepalen.
Voor mensen die last hebben van 
droge ogen, dat zich vreemd ge-
noeg vaak uit in tranende ogen, 
geldt nog drie dagen een korting 
van 50 procent op een bezoek 
aan het spreekuur.
Het zogeheten traan�lm en de 
klieren in de oogleden worden 
geanalyseerd. Er wordt onder-
zocht wat de oorzaak is en wat 
eraan te doen is.
Bel 0251–652238 voor een af-
spraak of kijk op www.bossinade.
nl. (Foto: aangeleverd)

Rustige Horeca, wel 
veel minderjarigen 
weggestuurd na blaastest
Castricum - De horeca is de laat-
ste nachten goed verlopen. In de 
nacht van vrijdag 29 op zaterdag 
30 november zijn er geen aan-
houdingen of bekeuringen uitge-
deeld. Wel werden er weer negen 
minderjarige jongeren wegge-
stuurd na het doen van een blaas-
test. Ook de nacht van zaterdag 

30 november op zondag 1 de-
cember is rustig verlopen. In de-
ze nacht twee aanhoudingen. Dit 
voor het rijden onder invloed en 
het uitgeven van een vals brie�e 
van € 50.- Verder zijn ruim 35 min-
derjarige jongeren weggestuurd 
nadat ze een blaastest hadden 
gedaan.

Castricummers lopen 
‘halve’ van Eilat
Eilat/Castricum - Vrijdag 28 no-
vember liepen de twee Castri-
cummers Everard en Willem 
Luijckx de halve desertmara-
thon in Eilat. Willem woont al 
bijna dertig jaar in Israël en 
had zijn broer Eef een tijdje ge-
leden overgehaald om te trai-
nen voor ‘de halve’.

Na ruim drie maanden voorberei-
ding kwamen de broers de don-
derdag voor de wedstrijd in Eilat 
aan. Ze werden daar in de wat-
ten gelegd met onder andere een 
pastaparty en sportdrankjes. 
Vrijdagochtend was de start om 
06.30 uur. Met een temperatuur 

van zeventien graden was het 
goed te doen, maar de lopers 
moesten wel opletten dat ze niet 
struikelden op het hobbelige par-
cours. Tijdens de tocht waren de 
toeschouwers op één hand te tel-
len, maar de foerage was top ge-
regeld: om de vijf kilometer was 
er een plek waar eten en drinken 
aangeboden werd.

Hoewel de twee-uursgrens ruim-
schoots werd overschreden, wa-
ren de broers na a�oop super-
trots en blij. Maar ook moe, ze 
verbleven de rest van de dag op 
een stretcher bij het zwembad 
van het hotel. (Foto: aangeleverd)

Gratis lezing: ‘Lang en 
gelukkig uit elkaar’
Regio - Relatie- en scheidings-
coach Denise Janmaat en medi-
ator en scheidingsmakelaar Hans 
van Son geven de gratis lezing 
‘Lang en gelukkig uit elkaar’.
Hoewel december door veel 
mensen als feestmaand wordt 
bestempeld, is dat niet voor ie-
dereen zo. Als een relatie niet lek-
ker loopt en een scheiding wordt 
overwogen, worden de feest-
dagen ook momenten waar-
op het op eieren lopen is. Statis-
tisch gezien zijn leiden de feest-
dagen veel meer dan andere da-
gen in het jaar tot de�nitieve be-
slissingen over de relatie. Ook is 
het voor hen die aan het schei-
den zijn een lastige maand. Al die 
‘anders dan andere’ dagen vra-
gen improvisatie, laten het ver-
driet en soms de boosheid extra 
hard binnenkomen. Hoe zorg je 

dan dat de emoties niet met je op 
de loop gaan en bewaar je de rust 
en houd je het harmonieus?  
Van Son heeft als mediator veel 
ervaring om de angel uit gespan-
nen situaties te halen en het zo 
met elkaar te regelen dat de kou 
uit de lucht is. Janmaat kan vanuit 
haar ervaring als relatiecoach de 
handvatten aanreiken om vanuit 
een ander gezichtspunt een nieu-
we manier te vinden om met el-
kaar tot een harmonieuze vorm 
te komen om met elkaar om te 
gaan. 
De gratis lezing vindt plaats op 
zaterdag 14 december van 14.00 
tot 16.15 uur in het kantoor van 
Janmaat en Van Son op bedrij-
venterrein De Trompet in Heems-
kerk. Aanmelden via de website 
www.denisejanmaat.nl. (Foto’s: 
aangeleverd)

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen houden 
zij zich bezig? In deze rubriek komen de politici in wil-
lekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: Mariska 
El Ouni, fractievoorzitter van D66. ,,Ik geloof sterk in 
eigen kracht en eigen regie.” 

Mardou van Kuilenburg

Mariska El Ouni werd geboren in Haarlem. Ze is juridisch 
geschoold en kwam in de jaren 90 als jurist binnen bij 
de gemeente Akersloot, waarna ze daar een huis kocht. 
In de jaren daarna bekleedde El Ouni verschillende func-
ties binnen Nederlandse gemeenten. Tegenwoordig is ze 
WMO-toezichthouder calamiteiten bij de GGD Haaglan-
den. Ze is politiek actief sinds 1993. 

Waarom koos u voor de politiek?
,,Sinds mijn tienerjaren ben ik politiek geïnteresseerd. 
Ik was zeer actief in vele actiegroepen en liep mee in 
vele demonstraties. Je neemt dingen waar dicht bij huis: 
maatschappelijke problemen en lokale issues. Aan de 
zijlijn blijven mopperen is niet zo mijn ding. Gelukkig heb 
je in Nederland de mogelijkheid om je aan te sluiten bij 
een politieke partij. Dat doe ik sinds 1993 en het bevalt 
nog steeds goed.” 

Was D66 een logische keus? 
,,D66 past bij mij. Het is een rode draad in mijn persoon-
lijke leven. Ik geloof sterk in eigen kracht en eigen regie: 
zelf keuzes maken en daar verantwoording voor dragen. 
Ik ben een sociaal liberaal - naast vrijheid vind ik het be-
langrijk dat mensen gelijke kansen moeten krijgen. Goe-
de zorg, goede voorzieningen, de juiste hulpverlening… 
Dat past helemaal bij D66. Waar het niet lukt, hulp bieden. 
Niet op een betuttelende manier, wel ondersteunend.” 

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Heel belangrijk. Ik heb bewust de keuze gemaakt om 
voor gemeentes te werken en raadslid te worden. Je 
staat dichtbij de mensen en hebt nauw contact. Mensen 
zitten niet te wachten op hoogdravende verhalen, maar 
hebben behoefte aan korte lijnen en snel een duidelijk 
antwoord op hun eventuele vragen.
Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Naast het fractievoorzitterschap richt ik me op het soci-
ale domein, onderwijs, jongerenwerk, volksgezondheid 
en regionale samenwerking (regio Alkmaar en BUCH).” 

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Meer sociale huurwoningen en participatie. Ook de 
actualisatie van het minimabeleid ligt al te lang op de 
plank. Ik pleit ook voor meer samenwerking in wijken. Bij-
voorbeeld sociale teams, huisartsen, ouderenbonden… 
iedereen loopt de benen uit het lijf, maar allemaal bin-
nen zijn of haar zaak. Het zou mooi zijn als er meer wordt 
samengewerkt waardoor mensen eerder geholpen zijn. 
Maatwerk is belangrijk.” 

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen? 
,,Dat schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen, het 
college moet echt aan de bak. Een aantal collega-raads-
leden trouwens ook. Te vaak wordt er binnen de ruimte-
lijke kaders van bouwprojecten gezegd: hier geen sociale 
huurwoningen, dat doen we in het volgende project. Dan 
zijn ze al tevreden met sociale koopwoningen. Dat kan 
dus niet - het wordt allemaal doorgeschoven. Daar maak 
ik me hard voor. En ik sta voor meer participatie voor 
omwonenden aan de voorkant van projecten. Nu mogen 
zij vaak helemaal aan het eind  nog slechts de kleur van 
de keukentegels aangeven”. 
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Montessorischool Castricum
verhuist naar centrale plek

Schooldirecteur Emé Jonkman: 
„Onze leerlingen wonen zeer ver-
spreid over Castricum en de dor-
pen daarbuiten. Dit komt, omdat 
wij een ander onderwijsconcept 
bieden dan de andere scholen in 
de gemeente. 
Ouders kiezen hier heel bewust 
voor en zijn bereid om daar ver-
der voor te reizen dan naar de 
school om de hoek. Ik denk dat 
de verhuizing naar een centrale 

plek in Castricum voor iedereen 
bijdraagt aan de bereikbaarheid 
van onze school”

Centraal in het montessori-on-
derwijsstaat het besef dat ieder 
kind uniek is. Daarom krijgt ieder 
kind de ruimte om de leerstof in 
zijn eigen tempo te doorlopen. 
Kinderen krijgen een zekere vrij-
heid om hun werk zelf te kiezen 
en in te delen. Maar het leerpro-

ces is voor het kind zeker niet vrij-
blijvend. Het cirkelvormige pand 
op De Sokkkerwei beschikt over 
een indeling die aansluit bij het 
concept van de school. Tevens is 
er ruimte om de Montessori Peu-
terklas voort te zetten en zijn 
er mogelijkheden voor buiten-
schoolse opvang.
De verhuizing is inmiddels opge-
nomen in het Integraal Huisves-
tingsplan van de gemeente. Hoe-
wel verschillende ouders het ge-
zellige knusse oude gebouw zul-
len missen, is de aankondiging 
veelal met enthousiasme ontvan-
gen. Kijk voor meer informatie op 
www.moncas.nl.

Castricum - In het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal 
de Montessorischool verhuizen naar een centrale plek in Castri-
cum. Door de samenvoeging van de scholen De Sokkerwei en De 
Klimop, komt het gebouw op de Sokkerwei vrij voor de Montes-
sorischool.

Janne en Bruno werken samen aan de roze toren en bruine trap, foto: aangeleverd

Limmen - Donderdag 28 november zag ik tot mijn grote vreugde dat er een nieuwe Amber-
boom werd geplant voor mijn huis. De vorige boom was met de grote voorjaarsstorm gesneu-
veld en die miste ik heel erg. Nu is hij weer bij me terug met zijn mooie herfst bladeren en 
vruchtjes. Ik ben er zeer blij mee. Bedankt aardige mannen van wijkbeheer en ‘plantsoenen-
dienst’.

Elly van Kampen.

LEZERSPOST

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Gloed glanst bij Toonbeeld
Castricum - Op zondag 15 de-
cember verzorgt de Nijmeegse 
kleinkunstgroep ‘Gloed’ een con-
cert in theaterzaal Geesterhage 
in Castricum. Vanaf 2005 heeft 
Gloed in dezelfde samenstelling 
het publiek met enthousiasme en 
speelplezier deelgenoot gemaakt 
van haar kleinkunst: verhalende 
Nederlandstalige liedjes op ba-
sis van gedichten. De vier muzi-
kanten spelen tijdens dit concert 
voornamelijk de liedjes van hun 
vierde cd ‘Vier!’ en brengen ook 
twee nieuwe liedjes ten gehore, 
zoals het lied ‘Schip van mede-
dogen’ dat ze schreven op basis 
van het gedicht ‘Albany – Nijme-
gen 2047’. Het lied gaat over de 
jaren na de bombardementen op 
Nijmegen en draagt een prachtig 
verhaal in zich.
 
De kracht van Gloed schuilt in de 
intieme en ook vrolijke sfeer, die 
ze tijdens concerten creëren. De 
zangeres verstaat de kunst van 
het (zingend) vertellen: haar toe-
lichtingen over de nummers ge-
ven extra kleur aan een concert. 
De teksten van Gloed zijn beteke-
nisvol: met humor, emotionele la-
ding en een kwinkslag. Regelma-
tig vanuit de blik van een onbe-
vangen kind. De muziek is mee-
slepend en gevarieerd: aansteke-
lijke ritmes en meeslepende me-

lodieën. 
De arrangementen ontwikkelen 
de muzikanten in gezamenlijk-
heid, de composities zijn over het 
algemeen van de hand van Ge-
rard Veltrop, gitarist en compo-
nist van Gloed. 
Gloed bestaat uit Gerard Veltrop: 
gitaar, zang, composities, Rudi 
Korthuis: zang, Ines van Deursen: 
contrabas, jukebas, gitaar, zang 

en Harold in den Bosch: percus-
sie, vibrafoon
 
Aanvang 15.00 uur en toegangs-
kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
Readshop (Geesterduin), Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhan-
del Laan, Vivant Rozing of te be-
stellen via: www.toonbeeld.tv en 
tel.nr. 0251-659012. (Foto: aange-
leverd)

Plogheld Tjalling
Castricum - Dit is Tjalling. Samen 
met zijn vader deed hij zondag 
mee aan de driewekelijkse zwerf-
afval opruimwandelingen van 
Plogging Castricum. 
Dit keer was het groen rondom 
het Jac. P. Thijsse College en de 
sportvelden aan de beurt voor 
een schoonmaakronde. Maar veel 
verder dan de parkeerplaatsen en 
een stuk van de � etspaden kwa-
men de deelnemers niet. Er lag 
een beetje veel troep. Nou ruimt 
Tjalling altijd niet zo graag zijn ka-
mer op, maar troep buiten is iets 
anders. Dan heb je er niet alleen 
zelf last van maar ook de vogels 
en andere dieren en uiteindelijk, 
als het plastic uit elkaar valt, ieder-
een. Plastic hoort niet in een vo-
gelmaag en ook niet in het grond-
water. De volgende plogging 
wandeling is op het strand van 
Castricum aan Zee op 22 decem-
ber, verzamelen op het plateau 
voor de strandopgang om 14.00 
uur. (Foto: Wolter van der Vlist)

Van Sinterklaas naar Kerst(man)
Castricum - Voor ons is een Sin-
terklaas met een kerstboom be-
paald geen gebruikelijke ver-
schijning. En al helemaal niet 
met twee engeltjes in zijn kiel-
zog. Toch is de goedheiligman 
in veel landen de voorbode van 
de pakjesavond op 24 december. 
Op sommige plaatsen verschijnt 
hij op die datum zelfs in eigen 
persoon, bijna altijd vergezeld 
van een engel. Die wordt meest-
al het Christkind (Kerstkind) ge-
noemd.
En de Kerstman dan? Waar komt 
die vandaan? Hij was ooit de 
knecht van Sint-Nicolaas en is la-
ter alleen verder gegaan. Nu zou 
je zeggen dat hij op een gege-
ven moment ZZP’er is geworden. 
En Santa Claus? Die is géén ver-
momming van de Nederlandse 
Sinterklaas, wat vaak wordt be-
weerd, maar een volle neef van 
de Kerstman die ooit naar de VS 
is geëmigreerd.
Hoe het precies zit, vertelt Peter 
van Trigt bij de verhalengroep 

Castricum aan de hand van bij-
zondere kaarten uit zijn verza-
meling. Maar vooraf vertelt Ber-
tus Stuifbergen een mooi verhaal 
dat je alvast in de juiste stem-
ming brengt. Want de tijd tussen 

Sint en Kerst is en blijft bijzonder.
Tijd: dinsdag 10 december van 
10.00 tot ca. 12.00 uur; plaats: Ge-
versweg 1b (De Duynkant); toe-
gang 3 euro (incl. ko�  e/thee). 
(Afbeelding: aangeleverd)

kaart collectie: Peter van Trigt
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Gouden dagen
Castricum - Gouden Dagen is het 
landelijke goede doel voor oude-
ren. In Castricum heeft Gouden 
Dagen twee wensbomen staan; 
één op de locatie De Santmark 
en één op de locatie De Boogaert 
van ViVa! Zorggroep. Alle oude-
ren die woonachtig zijn in Castri-
cum mogen hierin hun wens op-
hangen. 
Met het vervullen van wensen wil 
Gouden Dagen ouderen even uit 
de sleur van alledag halen. Als je 
ouder wordt en niet zo mobiel 
meer bent, is het vaak lastig om 
nog iets te gaan ondernemen. 
Gouden Dagen neemt deze men-
sen graag mee op stap zodat ze 
niet alleen iets hebben om naar 
uit te kijken, maar ook om op te-
rug te kijken. 
De bewoners van De Boogaert 
gingen vrijdag 29 november naar 
Tuincentrum De Boet om hele-
maal in de kerstsfeer te komen. 
Mevrouw Steenman had de-

ze wens in de wensboom opge-
hangen. Twee rolstoelbussen ver-
trokken om 10.30 uur met dertien 
personen richting Hoogwoud. 
Op de heenweg namen de chauf-
feurs een toeristische route langs 
de mooie dorpen en boerderijen. 
Aangekomen bij de Boet geno-
ten de bewoners van alle pracht 
en praal aan kerstversieringen. 
Rond 13.30 uur kwam het hele 
gezelschap bij elkaar in het res-
taurant om te genieten van ko�e 
met appeltaart. 
Bij thuiskomst kregen de begelei-
ders een dikke kus voor de leuke, 
gezellige dag. 
Neem voor meer informatie, do-
naties of vrijwilligerswerk con-
tact op met Gouden Dagen Cas-
tricum, Jolanda van Dam via te-
lefoonnummer 088-9957253 of 
via de mail j.vandam@vivazorg-
groep.nl of kijk op de websi-
te www.goudendagen.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Limmen 3 
tafeltenniskampioen
Limmen - Zaterdag is tafeltennis 
jeugdteam Limmen 3 kampioen 
geworden.
In Grootebroek, bij Stede Broec 
waren Franka Brink, Roos Brie�es, 
beiden uit Limmen en Wout Slok-
ker uit Castricum met hun vaste 
coach Jeremy Geels de sterksten 
in poule 4b van de najaarscompe-
titie. Door met 6-4 te winnen te-

gen Stede Broec 2 werd het team 
kampioen. 
Het kampioenschap wordt in 
twee verenigingen gevierd van-
wege het feit dat het een gecom-
bineerd team is bij de jeugd van 
Limmen en Castricum. 
Van links naar rechts: Roos, Fran-
ka, coach Jeremy Geels en Wout 
(Foto: aangeleverd)

Overwinning Castricum
in schaakderby
Castricum - Na een spannen-
de wedstrijd tegen Schaakver-
eniging Vredeburg uit Limmen, 
trokken de schakers van Castri-
cum de overwinning naar zich 
toe. Dat ging beslist niet van-
zelf. 

Gerard van Pinxteren zette het 
achttal al snel op een 0-1 voor-
sprong tegen Harold Ebels door 
een mooi stuko�er met mataan-
val. Aan het eerste bord remi-
seerde Matthias van Zwet met de 
sterke Luc Janssen, waarna team-
leider Piet van Wonderen zijn 
meerdere moest erkennen in Jos 
Admiraal. 

Na remises van Piet Kuijs tegen Ed 
Stolp en Eric van der Klooster te-
gen Bob Stolk bleef de stand lang 
gelijk. Nico Kuijs wist zijn gunsti-
ge eindspel tegen Sandra Hol-
lander naar winst af te ronden en 
Hans Leeuwerik bereikte, na se-
cuur spel, remise tegen Bert Hol-
lander.

Bert van Oudvorst wist uiteinde-
lijk in de tijdnoodfase de partij in 
het eindspel tegen Niels Hage-
man kundig naar zich toe te trek-
ken. 
Zo werd de uitslag 3-5 en keerden 
de Castricummers tevreden huis-
waarts.

6 DECEMBER

Soepcafé in Tuin van Kapitein 
Rommel. 18.00 uur. De soep is 
gratis, een bijdrage voor huur en 
ingrediënten zijn welkom. (Foto: 
aangeleverd

Transitiecafé Castricum met the-
ma ’No Time To (Food-) Waste’. 
Tuin van Kapitein Rommel 2 in 
Castricum. Start 19.30 uur.

Ultimate Eagles in Podium Victo-
rie in Alkmaar, 19.30 uur.

Het Belinfante Strijkkwartet in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. www.mosterd-
zaadje.nl. (Foto: Foppe Schut)

Try-out voorstelling Hunkert van 
René van Meurs in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Kaarten: www.kennemertheater.
nl. (Foto: Anne van Zandwijk)

7 DECEMBER

Neem een kijkje op Westerveld 

in Driehuis van 09.30 tot 12.00 
uur. Aanmelden voor 5 december 
via info@bc-westerveld.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Intieme kerstshow van de 3JS in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. Kaarten: www.
kennemertheater.nl. Beeld: aan-
geleverd)

DE KOE en mugmetdegouden-
tand met ‘seks(e)(n)’ in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. De voor-
stelling van Daniël Arends in de 
grote zaal is uitverkocht.

New Cool Collective (NCC) in Po-
dium Victorie in Alkmaar, 21.00 
uur.

8 DECEMBER

Opening tentoonstelling ‘De ka-
bouterkinderen’ (14.00 uur) en 
start fotowedstrijd ‘Klimaat ver-
andering in onze achtertuin’ in 
het Pieter Vermeulen Museum 
in Driehuis. Het museum is open 
van 13.00 tot 17.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Towerstreet in Geesterhage - ou-
de stijl jazz, Cultureel Centrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 
3, Castricum, 14.00 uur. Toegang 
gratis. (Foto: aangeleverd)

Drie leden van het Phoenix En-
semble (cello, klarinet en viool) in 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. www.mosterd-

▲

zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Matineeconcert van de COV Haar-
lem in de Philharmonie in Haar-
lem, 14.30 uur. Kaarten: covhaar-
lem@hotmail.com. (Foto: aange-
leverd)

Jazzterday Sunday Afternoon, 
Hotel Fase Fier, van Oldenbarne-
veldweg 25, Castricum. 16.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Inez and the Locals, Museumhoe-
ve Overslot, Slotweg 42, Egmond 
aan den Hoef. 16.00 uur. (Foto: 
aangeleverd) 

The Analogues – Let it be: Abbey 
Road (try-out) in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

9 DECEMBER

Martine Nijenhuis - Spirituele 
avond, Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Geester-
duinweg 1. 20.00 uur.  www.mar-
tinenijenhuis.nl. Aanmelden: in-
fo@carlyshealth.nl of 06 - 515 99 
293. (Foto: aangeleverd)

10 DECEMBER
Hoogovensmuseum op de Wen-
ckebachstraat 1 in Velsen Noord 
is geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Zie ook www.hoogovensmu-
seum.nl.

Alzheimer Trefpunt. ‘Dementie, 
wat wil en moet je op tijd rege-
len?’ Cultureel Centrum Geester-
hage, Geesterduinweg 3, Castri-
cum. De ontvangst is vanaf 19.00 
uur, het programma start om 
19.30 uur en eindigt rond 21.00 
uur. De toegang is gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.

Theaterstuk Vlam - Theaterklas 
Jac. P. Thijsse College, De Bloe-
men 65, Castricum. 19.30 uur. 
Kaarten: www.vlamjpt.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Intieme kerstshow van de 3JS 
in de Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 
(Foto: Robert Gort)

11 DECEMBER

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

Theaterstuk Vlam - Theaterklas 
Jac. P. Thijsse College, De Bloe-
men 65, Castricum. 19.30 uur. 
Kaarten: www.vlamjpt.nl. 

Meepraten over cultuur in Castri-
cum. Netwerkbijeenkomst met 
cultuurcoach in ’t Kruispunt in 
Akersloot, 19.30 - 21.00 uur.

Panama Pictures – Each time we 
fall, a city rises in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. Kaarten: www.
theaterdevest.nl. (Foto: Rob Ho-
geslag)

12 DECEMBER
Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

Samen-eten-tafel. 18.00 uur. Voor 
de maaltijd en een drankje wordt 
een kleine kostenvergoeding ge-
vraagd. Aanmelden bij Welzijn 
Castricum, telefoon 0251-656562 
of mail info@welzijncastricum.
nl met vermelding van naam en 
telefoonnummer. (Foto: Mieke 
Boot)

Kommil Foo – Oogst in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. (Foto: 
Jaap Reedijk)

Esther Groenenberg & band - 
Back to the garden in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. (Foto: Dirk 
Schreuders)





16 4 december 2019

FC Castricum verliest 
nipt van koploper
Castricum - Een nipte overwin-
ning van Olympia Haarlem op FC 
Castricum (3-2) in een spannende 
wedstrijd waarbij een gelijkspel 
op zijn plaats was geweest.

In de eerste helft ging de wed-
strijd redelijk gelijk op. Na vijf-
tien minuten wist Olympia Haar-
lem de score te openen door 
een prachtig schot in de kor-
te hoek van Emre Tekin Pinar. De 
druk werd opgevoerd en Olym-
pia Haarlem moest aan de rem 
trekken, wat resulteerde in een 
vrije trap zo’n 25 meter van het 
doel. Een mooie afstand voor 
Max Lodewijks die uithaalde en 
zijn schot in de kruising zag be-
landen, 1-1. Net voor rust kwam 
Olympia Haarlem weer op voor-
sprong door een leep balletje on-
der de keeper door van Chaouki 

Salah.
De tweede helft hetzelfde beeld 
als in de eerste helft, twee teams 
die aan elkaar gewaagd zijn. Uit 
een corner in de 65e minuut wist 
Olympia Haarlem de score uit te 
breiden naar 3-1. Stephen Zeilstra 
werd weer naar voren geschoven, 
om de druk op te voeren en dit 
wierp toch zijn vruchten af, in de 
78e minuut een voorzet van Wil-
lem Tervoort die fantastisch werd 
ingekopt door Erwin van Velzen, 
3-2. Zo had FC Castricum nog 
vijftien minuten om iets aan de 
stand te doen, de vechtlust en de 
kansen die daaruit ontstonden 
resulteerden niet in een goal. 

Zo kende een spannend duel een 
teleurstellende a�oop voor de 
Castricummers. (Tekst: Joop Bak-
ker/Foto: Sandy Klaver)

Egmondia - Limmen 2-3
Limmen - Al heel snel in de wed-
strijd kwam Limmen op voor-
sprong. Een als voorzet bedoel-
de bal van Lasse Karels werd door 
keeper Bakker verkeerd beoor-
deeld. Tot de 28e minuut was Eg-
mondia onzichtbaar. Een ogen-
schijnlijke buitenspelbal werd 
weggewuifd door de scheids-
rechter, zodat het eerste schot op 
doel raak was 1-1.
Na de rust in de 52e minuut had 
Jan Welboren een opleving. De 
voor rust onzichtbare spits kapte 
en draaide, zodat hij vrij voor Bak-
ker kwam. Onberispelijk schoot 
hij binnen. De 1-3 van Aker uit 
een voorzet van Winter werd we-
gens buitenspel afgekeurd, daar-
na wat hachelijke momenten 
voor het Egmondia doel, maar 

met kunst en vliegwerk hield men 
stand. Waar je een doelpunt voor 
Limmen zou bedenken, viel hij 
aan de andere kant. Heel rustig 
kon een middenvelder opkomen 
en met een strak schot Scheer-
man verschalken. 2-2. Jan Wel-
boren kwam nog alleen op Bak-
ker af, zijn punter ging net over. 
Daarna nog een omhaal a la van 
basten en ook geen goal. Toch 
mocht Welboren nog een keer 
scoren maar wel uit een penalty. 
Seignette werd onderuit gehaald. 
Scheidsrechter Jans liep nog even 
ter afkoeling van het veld, nadat 
hij de assistent-trainer met rood 
van het veld stuurde. De laatste 
twee minuten werden niet meer 
spannend. Het bleef 2-3. (Tekst en 
foto: Willem Koot)

Fortuinlijke winst 
Vitesse bij KFC: 0 – 1

Castricum - Vanaf het eerste �uit-
signaal nam KFC het heft in han-
den en moest Vitesse zich voor-
namelijk beperken tot verdedi-
gen. Pas na zo’n twintig minuten 
spelen werd de aanvalskracht van 
KFC wat minder en kwam het du-
el wat meer in evenwicht. 
Toch was de grootste kans voor 
Vitesse toen de midden voor het 
doel staande Jort Kaandorp de 
bal uit een corner onverwacht 
voor zijn voeten kreeg. Die raak-
te de bal daardoor geheel ver-
keerd waardoor zijn inzet niet in 
maar over het doel ging. KFC dat 
veelvuldig de lange bal hanteer-
de, was vlak voor rust ook bijna 
succesvol. Na één van die lange 
ballen stond de verdediging van 
Vitesse niet goed zodat de spits 
van KFC meteen vrij op doel kon 

afgaan. Met een prima redding 
wist keeper Michel van Kampen 
de openingsgoal te voorkomen.
De eerste tien minuten na rust 
waren voor Vitesse. Aan bei-
de kanten vielen kansen. Daar-
na was het de beurt aan KFC dat 
begon aan te dringen. Met kunst 
en vliegwerk wist Vitesse stand te 
houden. 
Gelegenheidsspits Jort Kaandorp 
wist zich na een diepe bal te ont-
doen van twee elkaar hinderen-
de tegenstanders en kwam daar-
door vrij voor de keeper. En met 
zo’n kans weet de topscoorder 
wel raad: 0-1. 
Tot de minimaal verdiende ge-
lijkmaker kwam het daarna niet 
meer, mede door de prima kee-
pende Michel van Kampen. (Foto: 
Hans Kaandorp)

VV Limmen ruilt shirt 
met 100-jarige KNVB
Limmen - Afgelopen zaterdag 
kwam de KNVB in de persoon van 
Marije Min het speciaal ontwor-
pen shirt van de KNVB ruilen voor 
een shirt van de VV Limmen.
De KNVB ruilt met elke voetbal-
vereniging een shirt vanwege het 
100-jarig bestaan van de KNVB. 

De shirts komen te hangen in 
het hoofdgebouw van de KNVB 
in Zeist. Momenteel zijn er al een 
goede 2000 shirts geruild. Voor-
zitter Mark Dingerdis ruilde het 
VV Limmen shirt met Marije Min 
onder toeziend oog van secreta-
ris Ronald Baars. 

Van links naar rechts voorzitter Mark Dingerdis (voorzitter), Marije Min 
(KNVB) en Ronald Baars (secretaris), foto: aangeleverd

Nipte overwinning 
Meervogels ’31
Akersloot - Meervogels 2 leed in 
de ochtenduren een krappe ne-
derlaag bij runner-up HBC 2 (2-1) 
en neemt weer even plaats in de 
wachtkamer van de reserve eer-
ste klasse. Meervogels 1 mocht 
uit aantreden tegen Koedijk, wat 
op hun moeilijk te bespelen we-
tra-veld altijd een lastige tegen-
stander is.

Daar was in de eerste helft eigen-
lijk niets van te merken; Meervo-
gels dicteerde en dat had al snel 
resultaat: Erwin Krom kopte goed 
voorbereidend werk van Jens 
Verduijn in en tien minuten later 
liet dezelfde Jens een verdwaal-
de voorzet los, die pardoes in de 
verre hoek zeilde: 0-2. Er leek dus 
geen vuiltje aan de lucht en Koe-
dijk was slechts bij een spaar-
zame counter dreigend. Meer-
vogels ging vol vertrouwen de 
tweede helft in, maar net als vo-

rige week liep het toch anders. 
Koedijk zette wat hoger druk en 
Meervogels kwam niet meer in 
het spel van de eerste helft. Dat 
resulteerde in de 65e minuut in 
een Koedijk-goal. Jens Verduijn 
moest het veld verlaten na een 
erg gemakkelijk gegeven tweede 
gele kaart. Met tien man werden 
de in het rood gestoken Aker-
sloters achteruit gedrongen en 
moest doelman Cas Hoogland 
nog een uitstekende redding. De 
klok tikte door en na circa vijf mi-
nuten blessuretijd vond de mati-
ge arbiter het welletjes. Trouwe 
supporter Cees Verduin vatte de 
wedstrijd goed samen: „Inpakken 
en wegwezen”. 
Volgende week: Meervogels’31 2 
– KFC 2 om 11.30 uur en Meervo-
gels’31 1 – Vrone 1 om 14.00 uur. 
(Foto: Meervogels-speler Luuk 
Ploeg in de aanval - Lynn Adri-
chem)

Ad Kempers stijgt 
met stip bij WIK
Castricum - Met een mooie over-
winning op Jaap de Boer, steeg 
Ad zeven plaatsen op de ranglijst 
en stoomde door naar de top tien 
van de Wintercompetitie libre. 
Terwijl Jaap pas in de laatste vijf 
beurten iets aan zijn grote achter-
stand kon doen, had Ad al lang en 
breed zijn aantal te maken caram-
boles bij elkaar getikt.

De partij tussen Piet Zonneveld 
en Frans Lute kwam pas laat op 
gang, Frans gaf in de laatste tien 
beurten nogmaals aan dat hij tot 
bijzondere prestaties in staat is. 
Met een indrukwekkende serie 
van 21 caramboles en een serie 
van tien en dertien caramboles, 
in de laatste acht beurten, was de 
winst voor Frans.
Ook Peter Vos was in zijn eerste 
partij goed op dreef tegen Peter 
Ent door ruim de overwinning te 

pakken, wat hem 124 punten op-
leverde, terwijl Peter Ent genoe-
gen moest nemen met 62 pun-
ten. 
Terwijl Jörgen Bolten naarstig op 
zoek was naar zijn normale vorm, 
was dit juist voor Rien Emmerik 
het sein om te zien of hij nu Jör-
gen kon verschalken. Tot zijn ver-
bazing en vreugde lukte dit won-
derwel, want toen de partij was 
afgelopen, was de winst voor 
Rien.
Het was opvallend dat de win-
naars hun winst pakten met grote 
verschillen, want ook Rolf Greshof 
pakte zijn winst op Gert Lute met 
grote overmacht, door de partij af 
te sluiten met 124 wedstrijdpun-
ten tegen Gert 57 punten. Stand: 
1. Siem Bakkum met 861 punten, 
2. Gert Lute met 845 punten en 
derde is Cees Burgmeijer met 844 
punten.

Mountainbike
Sietse van der Weide 
neemt revanche
Akersloot - Sietse van der Weide 
uit Alkmaar heeft in Akersloot de 
wekelijkse donderdagavondwed-
strijd op Sportcomplex de Clop-
penburgh om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup gewonnen. 
Twee weken geleden was in een 
rechtstreeks duel tussen Wim Ver-
donk (Egmond aan den Hoef) en 
Sietse van der Weide (Alkmaar) 
de winst in het voordeel van Ver-
donk. Nu werden door van der 
Weide de zaken anders aange-
pakt. De eerste klap die Van der 
Weide uitdeelde, in de vorm van 
een �itsend vertrek, was voor de 
anderen te veel van het goede en 
ze zagen Van der Weide pas te-
rug aan de �nish. Alleen Wim Ver-
donk deed al het mogelijke om 
de schade te beperken en in de 
buurt te komen en te blijven van 

de leider.
Van het in de buurt komen was 
op enig moment wel sprake, 
maar verder dan dat kwam het 
niet, zodat Sietse van der Weide 
trots zijn revanche  mocht vieren. 
In de middenmoot speelde Henk 
Jan Verdonk senior (Egmond aan 
den Hoef) zijn gebruikelijke rol en 
kon terugblikken op een degelijk 
gereden koers. Daarachter wist 
Bob Scholten uit Akersloot zijn 
plaatsgenoot Vincent Tiebie en 
Chris Kemp uit Egmond aan den 
Hoef achter zich te houden.

Uitslag: 1. Sietse van der Weide 
(Alkmaar), 2. Wim Verdonk (Eg-
mond aan den Hoef), 3. Henk Jan 
Verdonk senior (Egmond aan den 
Hoef), 4. Bob Scholten (Akersloot) 
en 5. Chris Kemp (Egmond aan 
den Hoef).

Zondag 8 december 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Joep Nota

Vitesse’22
-

West Frisia Limmen  -  V.V. Bergen

balsponsor:  RICHARD GROOT STRANDPAVILJOEN DEINING

pupil v.d. week: MAURY SCHOORL (speler van Limmen JO13-1)
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Aanvang 14.00 uur:
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Jubileum kerstconcert
Projectkoor Castricum
Castricum - Projectkoor Castri-
cum heeft sinds 2010 al diver-
se succesvolle projecten gereali-
seerd waaronder een aantal uit-
verkochte kerstconcerten. Dit jaar 
vindt een jubileum plaats, name-
lijk het tiende kerstconcert. Het 
projectkoor bestaat uit 70 deel-
nemers uit de hele regio: Heems-
kerk, Beverwijk, Uitgeest, Castri-
cum, en zelfs uit Alkmaar, Bergen, 
Limmen en Heiloo. Tijdens de af-
gelopen jaren zijn meerdere pro-
fessionele dvd’s en cd’s van de-
ze concerten verschenen waar-
voor de bekende Ed Taylor uit Be-
verwijk met zijn �lmcrew verant-
woordelijk is.

Voor dit jubileumconcert is een 
speciaal repertoire samengesteld. 
Met onder meer muziek van John 
Rutter, Vivaldi maar ook het be-
faamde ‘Mary, did you know’’, de 
klassieker ‘Transeamus’’, het be-
faamde ‘You raise me up’, ‘Happy 
Christmas’ van John Lennon en 
enkele fraaie carols.
Pianist is Gijs Braakman, de vaste 
begeleider. Naast zijn taak als do-
cent bij enkele muziekscholen is 
hij tevens de muzikaal leider van 
het koor ‘Take it Easy’. Dirigent is 
Cees Brugman. Gedurende vele 
jaren was hij dirigent van beken-
de orkesten en koren waarmee hij 
concerten heeft gegeven in bin-

nen- en buitenland. Thans is hij 
actief als dirigent, arrangeur, exa-
minator en muziekrecensent. Aan 
dit concert wordt ook medewer-
king verleend door gastsolisten 
Mirjam Betjes (sopraan), Walther 
Deubel (tenor), Andrine Stal (�uit) 
en Anjo Fleumer (fagot).
Het concert vindt plaats op zon-
dag 15 december om 14.30 uur in 
de Protestantse Kerk (Dorpskerk), 
Kerkpad 1, in Castricum. 
Meer informatie: www.pro-
jectkoor-castricum.nl, Caroline 
Groenland 0251-670336, Marcel-
la Droge 06-19971303 of mail: 
PkcKoor@gmail.com. (Foto: aan-
geleverd)

Kerstviering bij De Zonnebloem 
Limmen met zangeres Joke Oud

Zij zingt niet alleen kerstliede-
ren, maar ook liedjes met le-
venswijsheden, liefde, realiteit 
en droom als onderwerp, die 
heel goed in de kersttijd passen. 
De muziek wordt afgewisseld 
met gedichtjes. 
Gezelligheid en sfeer voeren 
de boventoon in dit prachti-
ge programma zodat een ieder 
met een warm kerstgevoel weer 

naar huis gaat.
De kerstviering wordt gehou-
den in de sfeervol versierde 
“Heeren van Limmen” op vrijdag 
20 december, aanvang 14.00 
uur. De zaal is open om 13.30 
uur.
Wie vervoer nodig heeft kan 
bellen met Ria Hooijboer, tel: 
072-5052235. (Foto: aangele-
verd)

Limmen - De Zonnebloem Limmen nodigt haar gasten uit voor 
een gezellige, muzikale kerstmiddag op vrijdag 20 december. De 
mezzosopraan Joke Oud, bekend en geliefd in de regio, zal deze 
middag opluisteren.

Ook te weinig geld voor cadeaus?
Castricum - In de maand decem-
ber wil je vaak aan iemand een 
aardigheidje geven, maar als je 
zelfs te weinig geld hebt om een 
fatsoenlijke maaltijd op tafel te 
zetten, wat dan?
Schaamte ligt dan vlak om de 
hoek, vaak stopt de creativiteit 
wegens zorgen. Afzondering ligt 
voor de hand, vrienden zoek je 
niet op, want alles kost geld.
Als men iemand kent die te wei-
nig leefgeld overhoudt, dan is 
het mogelijk om die persoon te 
wijzen op de voedselbank, die 
wekelijks probeert een pakket 
samen te stellen met de eerste le-
vensbehoeften, vol groenten en 
fruit.
Iedereen die per maand na af-
trek van alle vaste lasten (huur, 
gas, water, licht, verzekeringen, 
enzovoort) voor voedsel en kle-
ding minder overhoudt dan 225 
euro, kan een afspraak maken bij 
Socius: 088-8876900. Deze be-
oordeelt of een aanvrager in aan-
merking komt.
Voedselbank IJmond Noord, met 
ook een uitdeelpunt in Castri-
cum, probeert voor drie maaltij-
den (zonder vlees) te zorgen. Het 
blijft een aanvulling op wat men 
zelf aan voedsel moet kopen. Ze 
voldoen inmiddels al jaren aan 
alle eisen van de Voedsel- en Wa-
renwet. Een voedselpakket is 
vaak een ondersteuning om het 
leven op de rit te krijgen.
Heel veel artikelen krijgen ze 
dankzij inzamelingen en giften 
van winkeliers, tuinders, boeren 
en particulieren. Een van de leu-

ke decemberacties is van Ekopla-
za, waar de Voedselbank veel bi-
ologische producten mocht op-
halen.
Houdbare artikelen zijn welkom 
via de acties van winkelketens of 

op vrijdagmorgen tussen 9.30 – 
10.30 uur in de Pancratius-paro-
chieruimte. Voedselbank IJmond 
Noord-Castricum dankt de tal-
rijke vrijwillige medewerkers en 
gulle gevers. (Foto: aangeleverd)

Towerstreet in Geesterhage
Castricum - Op zondag 8 decem-
ber om 14.00 uur is er weer een 
kans om te genieten van oude 
stijl jazz in Geesterhage. At the 
jazzband ball oude stijl jamses-
sies begint traditioneel met een 
concert van een uur in foyer de 
Heerlykhyd met een gerenom-
meerde band. Deze keer is The To-

werstreet jazzband te gast. 
Het bijzondere van deze band 
is dat het drumstel vervangen is 
door wasbord en grote trom wat 
een minder dichtgemetselde 
sound oplevert. Dit geeft ruimte 
aan de solisten om hun dingetje 
te doen. Na dit optreden gaan ze 
jammen. Master of the jam Frank 

Dam zorgt ervoor dat alle aanwe-
zige muzikanten aan de beurt ko-
men. Muzikanten worden dan 
ook van harte uitgenodigd om 
deel te nemen. 
Geesterhage stelt de ruimte be-
schikbaar en zorgt voor voldoen-
de zitplaatsen tijdens dit gratis 
evenement. (Foto: aangeleverd)

Inzameling Douwe Egberts 
punten voor Voedselbank

Limmen - Lionsclub Alkmaar 
Phoenix zamelt ook dit jaar in de 

maand december Douwe Egberts 
punten in voor het verkrijgen van 

pakken ko�e voor de Voedsel-
bank Alkmaar. 
In de vijf jaar dat deze actie wordt 
gehouden, zijn al meer dan 
11.000 pakken ko�e gegeven. 
Deze actie is een onderdeel van 
een landelijke activiteit van www.
Lions.nl die alle steun krijgt van 
Douwe Egberts.
Dit jaar zal bovenstaande doos 
opnieuw staan bij Drogisterij 
Aker, Kerkweg 16 in Limmen.

De Voedselbank Alkmaar en Li-
onsclub Alkmaar Phoenix vra-
gen iedereen om Douwe Egberts 
punten uit de la te halen en te de-
poneren in de doos om zo dienst 
te laten doen voor dit goede doel. 
(Foto: aangeleverd)

Kerststukjes van de Kerstman
Uitgeest - Het is inmiddels een 
jaarlijkse traditie geworden, 
de kerststukjes bij KV Storm-
vogels.

Ieder jaar worden er door leden 
kerststukjes gemaakt, onder pro-
fessionele begeleiding. Deze 
kersstukjes worden dan de vol-
gende dag door de jeugdleden 
verkocht aan de deuren in Uit-
geest (een deel van De Koog en 
het Oude Dorp). Ook de Kerstman 
helpt een handje mee met zijn 

grote bak�ets. Het is altijd een ge-
zellige activiteit voor jong en oud.

Ook een kerststukje kopen en 
daarmee de jeugd van KV Storm-
vogels steunen? Dat kan. De 
kerststukjes kosten € 8,00 per 
stuk, twee stukjes € 15,00. Het 
kerststukje kan zelf worden uitge-
zocht op vrijdagavond 13 decem-
ber, vanaf 19.30 uur in de kantine 
van KV Stormvogels. De kantine 
is gevestigd aan de Niesvenstraat 
14 op Sportpark de Koog. Inwo-

ners van Uitgeest kunnen een 
kerststukje bestellen via de mail 
of per telefoon. Dan wordt het 
kerststukje op zaterdag 14 de-
cember (eventueel op afgespro-
ken tijd) bij thuisbezorgd. Mail: in-
fo@kv-stormvogels.nl of telefoon: 
06-28587968. 
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met Na-
nette Oldenburger, telefoon 06-
28587968 of per mail, info@kv-
stormvogels.nl. (Foto: aangele-
verd)
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Beverwijk - Wat verlegen loopt Christiaan (3 jaar) naar voren om 
de oorkonde van de Zilveren Smiley aan te nemen. Hij is één van 
de kinderen die, samen met zijn ouders, heeft meegedaan aan 
het kwaliteitsonderzoek naar de Zilveren Smiley op de Kinder- 
en dagbehandelingsafdeling, die het RKZ op 28 november ont-
ving. De Zilveren Smiley is een kwaliteitsinstrument om de kwali-
teit van zorg te meten. Daarbij richt Stichting Kind en Ziekenhuis 
zich op kind- en gezinsgerichte zorg.

Kinderafdeling RKZ 
ontvangt Zilveren Smiley

Het RKZ was al in het bezit van 
een Bronzen Smiley. Voor de zil-
veren variant is een intensief tra-
ject van 1,5 jaar gevolgd waarin 
allerlei verbeteringen zijn door-
gevoerd. Zo mogen ouders te-
genwoordig altijd bij de sedatie 
(=verlagen van bewustzijn) van 
hun kinderen aanwezig zijn. En 
alle kinderen op de afdeling wor-
den verzorgd door gespeciali-
seerde kinder(brandwonden)ver-
pleegkundigen. De afdeling heeft 
ook punten verbeterd in de infor-

matie die aan ouders en kinderen 
wordt gegeven, samenwerking 
tussen ziekenhuis en het gezin en 
ruimte voor respect en privacy.
 
De uitreiking van de Zilveren Smi-
ley werd gevierd op de Kinderaf-
deling met taart, een kleurwed-
strijd voor alle kinderen op de af-
deling (waarbij alle kinderen in de 
prijzen vielen) en het hijsen van 
de speciale Zilveren Smiley vlag 
op het dak van het ziekenhuis. 
(Foto: aangeleverd)

Zes redenen om cadeaus 
bij Muttathara te kopen
Castricum -  Marije van Mut-
tathara geeft zes redenen om de 
inkopen dit jaar eens bij de kring-
loopwinkel te doen. De lootjes 
zijn getrokken, verlanglijstjes van 
de familie zijn amper ingevuld. 
Wat moet er nu weer voor zwa-
ger of schoonmoeder worden ge-
kocht? Elk jaar met groene thee, 
speciaalbier of weer een douche-
gel aankomen kan ook niet. Pak 
het dit jaar eens anders aan. 
Het assortiment is uniek, deze 
spullen komt men niet snel er-
gens anders tegen. Daarbij is win-
kelen bij de kringloopwinkel cir-
culair, dus goed voor het milieu. 
Winkelen bij de kringloop be-
tekent lage prijzen en dat bete-

kent veel cadeaus. Veel cadeaus 
betekent veel uitpakken en dat 
vinden mensen over het alge-
meen erg leuk. Voor het dobbel-
spel kan men prima bij Muttatha-
ra terecht, de prijzen beginnen bij 
tien cent. Alle opbrengsten van 
Muttathara gaan naar het goe-
de doel. En de vorig jaar gekre-
gen cadeaus die niet helemaal in 
de smaak vielen? Die kunnen bij 
Muttathara ook weer worden in-
geleverd, zodat ze verkocht kun-
nen worden aan minder kritische 
mensen.
Muttathara is geopend op dins-
dag en donderdag tussen 10.00 
en 15.00 uur en op zaterdag tus-
sen 10.00 en 14.00 uur. ‘Ouderen in beweging’ 

door in 2020..?!
Castricum - Eind november blik-
te een �inke groep ouderen te-
rug op het programma ‘Oude-
ren in beweging’ op een wel heel 
Castricumse plek, het strand-
vondsen museum. 
Onder het genot van een zelf-
gemaakt stuk appeltaart spra-
ken ze over wat het programma 
hun heeft gebracht en hoe ze het 
hebben ervaren. 
“Ik heb het gevoel dat ik uit het 
moeras ben getrokken. Ieder-
een om me heen vertelde me dat 
ik maar moest accepteren dat ik 
steeds minder kon maar ik merk 
dat ik me door het oefenen weer 
zekerder begin te voelen!” aldus 
Marij uit Akersloot. 
Deelnemer Gerard vertelt dat hij 
mee ging doen om gewoon meer 
onder de mensen te zijn. 
“Het voelde gelijk goed, laag-
drempelig en buiten bewegen 
heb ik vroeger altijd veel gedaan”. 
De meeste ouderen werden ge-
trokken door het buiten bewe-
gen en het was een groot voor-
deel dat de groep niet te groot 
was om voldoende begeleiding 
te bieden en ook wat persoon-
lijke accenten te kunnen leggen 
in het oefenen vertelt fysiothera-
peut Hester van Urk.  
Het Olga Commandeur beweeg-
plein bood in combinatie met 
het aanvullende oefenmateri-
aal veel mogelijkheden om te 
variëren en intensiveren want 
dat geeft juist het gezondheids-
voordeel voor lichaam en geest. 
Voor de meeste deelnemers wa-
ren de aansluitende groepsbij-
eenkomsten ‘Gezond Actief Ou-
der Worden” nieuw. Ergothera-
peut Martine Peek met hulp van 
Antoinette van Boxtel hebben sa-
men met de deelnemers onder-
werpen uit de dagelijkse prak-

tijk besproken. Ideeën uitwisse-
len, onderwerpen bespreken en 
dan afwegen hoe dit in de dage-
lijkse praktijk op te pakken. Door-
dat er zoveel jaar ervaring met el-
kaar aan tafel zit komt iedereen 
stapjes verder om bewuste(re) 
keuzes te maken. Dát is positief 
denken en de deelnemers inspi-
reerde elkaar enorm! Er zijn veel 
nieuwe contacten gelegd en zelfs 
vriendschappen opgebouwd, bij-
voorbeeld ouderen die elkaar op-
zoeken om samen ‘een spelletje’ 
te doen. De pilot van 2 jaar met 
4 geslaagde trajecten bleek een 
succesformule met een groeiend 
aantal deelnemers en zelfs een 
tweede oefengroep bij zorgin-
stelling de Santmark.
“Het is goed om te horen dat ou-
deren er energie door krijgen en 
er echt naar uit kijken. Ouderen 
die anders steeds meer binnen 
zitten, meer lichamelijk ongemak 
krijgen en of zich somber gaan 
voelen. Dat zijn niet de ouderen 
die zich bij een sportschool aan-
melden maar net dat zetje ex-
tra nodig hebben. We brengen 
het ouderenaanbod van stich-
ting Welzijn onder de aandacht 
en attenderen op de buurtsport-
coach die verder kan adviseren 
over een passende sport- of be-
weegactiviteit. Uiteindelijk is dit 
niet alleen voor de ouderen be-
ter maar ook zeer kostenbespa-
rend” glimlacht Hester. Voor een 
vervolg in 2020 volgen er nog 
gesprekken tussen wethouders 
en raadslieden. Preventie is zeker 
een verantwoordelijkheid van de 
gemeente Castricum of dit nu via 
WMO of eenzaamheidsbestrij-
ding gaat lopen. “Zonde als zo’n 
waardevol gemeente program-
ma stopt!” besluit Martine. (Foto: 
aangeleverd)

Transitiecafé Castricum 
Castricum - Op vrijdag 6 de-
cember is er weer een Transitie-
café met als thema ‘No Time To 
(Food-) Waste’. 

De decembermaand is de maand 
waarin het meest uitgebreid 
wordt gekookt, extra lekker en 
vaak ook extra veel. Tijdens het 
Transitiecafé van 6 december 
wordt onderzocht hoe al het lek-
kers lekker blijft en er kan worden 
gesmuld zonder de aarde onno-
dig te belasten. Na een korte ge-
schiedenisles over de tijd van 
voor de koelkast wordt de ken-
nis van alle aanwezigen gebun-
deld om te komen tot het ultie-
me recept voor: Slimme Inkoop, 
de Kunst van het Bewaren en No 

Waste Cooking.  Om er alvast in 
te komen wordt bezoekers ge-
vraagd een ‘no waste’ recept mee 
te nemen. Bijvoorbeeld een re-
cept op basis van snijresten. Maar 
misschien heeft men wel ande-
re slimme ideeën die van een 
maaltijd een duurzame maaltijd 
maken. En over favoriete recep-
ten gesproken; op deze avond 
zal er tevens verslag worden ge-
daan van het trainingsweekend: 
‘het werk dat weer verbindt’ van 
Joanna Macy. Dit onderwerp is 
ook zeer voedend, niet voor de 
maag maar zeker voor hart en 
hoofd. Tuin van Kapitein Rommel 
2 in Castricum. Start 19.30 uur. Er 
wordt een bijdrage gevraagd in 
de huurprijs en de drankjes.

Vijfde en laatste lezing 
Cultureel Café Castricum
Castricum - Op vrijdag 13 de-
cember zal George Koopmans 
een lezing geven met als titel 
‘Architectuur en kunst in Neder-
land gedurende de periode 1914 
-1940’. Het gaat hier om de vijfde 
lezing in het kader van het Cultu-
reel Café met als centraal thema 
‘Diverse ontwikkelingen in Ne-
derland vanaf de Eerste Wereld-
oorlog tot 1940’.

In deze met afbeeldingen onder-
steunde lezing wordt een over-
zicht geboden van de diverse 
stijlrichtingen die zich voordeden 
in de aangegeven periode op zo-
wel het vlak van de architectuur 
als de kunst en welke architecten 
en kunstenaars hier per stijlrich-
ting baanbrekend werk hebben 
vervaardigd.
Aan de orde komen, naast vele 

anderen, architecten als Cuypers, 
Berlage en Rietveld.
Wat betreft de kunst zal inzicht 
worden geboden in de snelle ont-
wikkelingen die zich voordeden 
in de schilderkunst vanaf Breit-
ner en Toorop tot en met Mondri-
aan. Ook wordt aandacht besteed 
aan enkele beeldhouwers, onder 
wie Hildo Krop, en ten slotte aan 
de muurschilderkunst. Van de-
ze laatste kunstvorm, die vooral 
werd toegepast in kerken, dreigt 
veel te verdwijnen door de terug-
loop van het aantal belijdend ge-
lovigen en het als gevolg daarvan 
verdwijnen van kerken.
De lezing vindt plaats op vrijdag-
middag 13 december van 15.00 
tot 17.00 uur in het Parochiecen-
trum (naast de Pancratiuskerk), 
Dorpsstraat 113 te Castricum. (Fo-
to’s aangeleverd)

Jan Toorop Hendrik Berlage

Bloemen voor Jeu de 
Boules winnaars
Castricum - Tijdens de jaarverga-
dering bij de Jeu de Boules Ver-
eniging De Stetters zijn Lyda Zee-
man en Els Hummel gefeliciteerd 
met de eerste prijs in de zomer-
competitie, zij ontvingen hier een 
bloemetje voor.

Geïnteresseerden in de sport zijn 

van harte welkom te komen kij-
ken of om een balletje te gooien 
op Sportpark Wouterland, de eer-
ste twee maanden kan men het 
gratis uitproberen. Materiaal en 
uitleg worden verzorgd door de 
vereniging. Kijk voor openingstij-
den op de website www.stetters.
nl. (Foto: aangeleverd)

Stoom/rook uit oven
Castricum - Dinsdagochtend 26 
november om 11.03 uur, werden 
de brandweerlieden opgeroepen 
voor een brandalarm bij het Ge-
meentehuis aan het Raadhuis-
plein. Maar net voordat de brand-
weer wilde uitrukken, werd deze 
weer ingetrokken omdat het om 

stoom/rook uit een oven ging en 
de brandweer niet meer nodig 
was. Al het personeel stond wel 
netjes buiten na het afgaan van 
het brandalarm en deze moch-
ten dus ook weer snel naar bin-
nen van de bedrijfshulpverleners. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Afhijsing aan de Brink

Castricum - Zaterdagmid-
dag om 13.41 uur hebben de 
brandweerlieden samen met 
de ladderwagen van brandweer 
Heemskerk de collega’s van de 

ambulancedienst geholpen. Dit 
om een persoon naar beneden 
af te hijsen bij het woongebouw 
aan De Brink. (Foto: Evelien Oli-
vier)
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