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Castricum - Met een fortune cookie en een Chinese nieuwjaarswens sloten de deelnemende leerlingen van kindcen-
trum Helmgras de workshop Chinees af. Tijdens de laatste les kwamen de feestdagen aan de orde en is het Chinees 
Nieuwjaar besproken. Ter afsluiting van de lessenserie hebben de leerlingen nieuwjaarskaarten met Chinese wensen 
gemaakt. Docent Raissa Walberg van het Jac. P. Thijsse College uit Castricum verzorgt de lessen voor leerlingen van 
Helmgras die hun talenten op dit gebied verder willen ontwikkelen. Om voor de workshops in aanmerking te komen, 
hebben de kinderen een motivatiebrief geschreven. Aan het begin van het schooljaar stond al de workshop �loso�e op 
de planning en volgende week start de workshop Bèta. Ook daarvoor is veel belangstelling onder de leerlingen. Foto: 
aangeleverd

Workshop Chinees op kind-
centrum Helmgras afgesloten

Door Ans Pelzer

Naast de geplande knip werd er ook 
gesproken over de lange termijnop-
lossing (spoortunnel). Bij bewoners 
zorgt vooral de knip, die zeven tot 
tien jaar zou moeten duren, voor 
onrust. De reacties komen voort uit 
de proef van vorig jaar met het 
autoluw maken van de Dorpsstraat. 
Deze werd voortijdig afgebroken 
omdat de situatie tot een enorme 
toename van sluipverkeer leidde in 
de omliggende straten. ,,Veiligheid in 
de Dorpsstraat is onveiligheid bij 
ons”, zegt een buurtbewoner.

‘Waarom die knip?’
Jan van der Schaaf woont in de 
betre�ende wijk. ,,Dit ‘knip’- en plak-
werk van de gemeente is gewoon 
een zooitje burgers pesten.’’ Omwo-
nenden snappen de keuze van het 
College niet. De evaluatie van de 
proef liet zien dat er niet meer 
gewinkeld wordt en de verkeerssitu-
atie ook niet enorm verbeterde. ,,De 
grote vraag is: waarom dan toch die 
knip? Waarom heeft de gemeente 
niet eerst met ons gesproken?’’

Reactie wethouder: ‘begrip’
Wethouder Brouwer heeft begrip 
voor de onrust die is ontstaan. ,,Wat 

er nu ligt is een basisbesluit om 
oplossingsgericht verder uit te 
werken. Dat basisbesluit gaat uit van 
een knip in de Dorpsstraat en een 
serie aan maatregelen in de omlig-
gende wijken om te voorkomen dat 
het zogenaamde waterbede�ect 
ontstaat. Los van het feit dat de 
Dorpsstraat ergens afgesloten gaat 
worden, ligt er nog niets vast.’’ Buurt-
bewoners ervaren dat anders. 
Volgens hen lijkt het besluit wel vast 
te liggen. Brouwer:,, Ik zie niet hoe ik 
zonder enige richting eerder met 
inwoners had kunnen praten. Ik ben 
ervan overtuigd dat het met een knip 
veiliger wordt voor iedereen. Daar-
over ga ik graag in gesprek met 
bewoners.’’ Op donderdag 8 
december discussieert de Gemeente-
raad over het voorgenomen besluit. 
De vergadering is toegankelijk voor 
publiek. (Zie ook pagina 2)

Castricum - Veel commotie afgelopen week rondom het plan om de 
Dorpsstraat (opnieuw) gedeeltelijk af te sluiten. Buurtbewoners en 
andere betrokkenen kwamen in groten getale af op de raadsinformatie-
avond afgelopen donderdag om hun stem te laten horen. ,,Dit is een 
zooitje burgers pesten.’’

Grote opkomst informatieavond 
over plaatsen knip Dorpsstraat

Castricum - De bezorgers van deze 
krant zijn onze superhelden. Week in, 
week uit gaan ze door weer en wind 
om u het laatste nieuws uit de 
gemeente Castricum en omstreken 
te brengen. Want wij kunnen nog zo 
hard ons best doen om een goede 
krant te maken, zonder onze bezor-
gers zou die krant u uiteindelijk niet 
bereiken! We hopen daarom van 

harte dat u ook in deze moeilijke 
tijden een extraatje voor hen over 
heeft. Volgende week belt uw 
bezorger bij u aan om u namens ons 
allemaal onze wensen voor de feest-
dagen te overhandigen. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage! PS: zelf 
ook kranten bezorgen? Neem 
contact op via www.verspreidnet.nl 
en word ook een superheld!

Beloning voor onze superhelden

DEZE WEEK 
IN DE KRANT
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DONDERDAG 8 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 tot 12.00 uur 
open kerk met kerkcafé, plek voor 
ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 9 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur open kerk om 
even tot rust te komen of een 
kaarsje op te steken.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 tot 12.30 uur 
open kerk met stilte en bezinning 
bij het aansteken van een kaars.

ZATERDAG 10 DECEMBER
Corneliusparochie Limmen
19.00 uur voorganger pastor J. 
Olling.

ZONDAG 11 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur pastoor Ruben Torres 
met herenkoor.

RK-parochie Sint-Jacobus Major, 
Akersloot, 10.00 uur WCV met 
herenkoor, lector Fr. Eekels, voor-
ganger Ber Leurink.

Protestantse Kerk Castricum. 
Kerkpad 1, Castricum, 10.00 uur 
ds. Rik Willemsen met kinder-
dienst. Derde advent m.m.v. 
gospelkoor Connection.Gelijk-
tijdig op omroep Castricum en via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur, voorganger M. 
Nagtegaal.

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage (Geester-
duinweg 3), 10.00 uur Albert van 
der Heide.

Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op Dijk en Duin, 10.00 uur ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. H. R. 
Hummelen.

MAANDAG 12 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 13 DECEMEBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op alle werkdagen is er een 
onderlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en 
telefoonbandjes.

HUISARTSEN

Castricum - Hou je van zingen in een 
kamerkoor en ben jij een geoefende 
zanger van klassieke muziek? Kom dan 
als projectlid zingen bij het Kleinkoor 
Castricum. Je zingt mee van januari tot 
en met het concert op 23 april. Het 
koor repeteert elke dinsdagavond van 
19.45 tot 22.00 uur in de voormalige 
Maranathakerk (nu Supreme College) 
in Castricum. Het koor staat onder 
leiding van de jonge dirigent Moritz 
Kellner. Met name hoge sopranen en 
tenoren zijn van harte welkom. Infor-
matie en aanmelding bij: Hanny (info@
hannykracht.nl / 06 20642420) of Meia 
(meia@kleinkoorcastricum.nl / 06 
22985962). Zie ook www.kleinkoorcas-
tricum.nl voor informatie.

Kleinkoor Castricum

Vervolg voorpaginaverhaal

Op initiatief van D66 organiseerden 
buurtbewoners uit de omgeving van 
het Dorpshart vorige week een bijeen-
komst. Bewoners wilden met politici in 
gesprek over de plannen voor de 
Dorpsstraat.

Alle politieke partijen (alleen Forza was 
verhinderd) gaven gehoor aan die 
oproep. Ook kwamen er ongeveer 
zestig omwonenden. Er werd verza-
meld op de hoek van de Mr. Ludwigs-
traat en Breedeweg. Buurtbewoner 
Frank Brakenho� wees aanwezigen 
erop 'dat bewoners zoals het er nu voor 
staat pas mee mogen praten nadat er 
een beslissing is genomen door de 
Gemeenteraad'. Gezamenlijk trok men 

naar Dorpshuis. Daar was gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. Van 
die gelegenheid werd volop gebruik 
gemaakt. Bewoners zijn tevreden over 

de bijeenkomst. ,,We zijn echt gehoord’’ 
en: ,,Er werd serieus naar ons geluis-
terd.’’ Een ander noemt het initiatief 
'een mooi begin van participatie'.

Politici en omwonenden in gesprek over de knip. Foto: Ans Pelzer

Politici en buurtbewoners 
Dorpshart in gesprek over knip

Door Ans Pelzer

Frank van Esch (64) is een van de deel-
nemers aan de rouwgroep. Hij verloor 
begin 2018 zijn vrouw aan de 
gevolgen van een hersentumor. Frank: 
,,Zeker de eerste weken zijn een roller-
coaster. Er moet zoveel geregeld 
worden en er komt een hoop op je af. 
Je op zoiets voorbereiden lukt niet 
echt. Mijn vrouw zong bij het Klein 
Koor Castricum en zij zongen ook bij 
de uitvaart. Op enig moment denk je 
dan: alles is geregeld en we gaan 
verder met waar we gebleven waren. 
Het leven gaat door. Maar zo werkt het 
niet.’’

Intense gesprekken
Rouwgroepbegeleiders Margreet de 
Jongh en Nel Groen knikken bevesti-
gend. Beiden zijn ervaringsdeskun-
digen. Margreet verloor haar man 
veertien jaar geleden en Nel maakte 
de dood meerdere malen van dichtbij 
mee. Nel: ,,Vaak is het de eerste keer 
dat mensen aan iemand die niet direct 
in hun eigen kringetje zit kunnen 
vertellen wat ze is overkomen. En dat 
zijn intense gesprekken. Dan komt 
ook de vraag op tafel of mensen 
willen deelnemen aan een rouwgroep. 
Dat kan maar het hoeft natuurlijk niet.’’ 
Margreet: ,,De veiligheid in zo’n groep 
vinden is heel belangrijk. Iedereen 
mag er zijn met zijn of haar verdriet. 
Alles wat er in de groep gezegd wordt 
blijft onder ons.’’

Leeg huis
Frank: ,,Na die eerst tumultueuze 
periode kwam ik in een soort existen-
tiële crisis terecht. Met vragen als: wie 
ben ik? Hoe moet ik nog verder 
zonder mijn vrouw? Mijn huis, ons 
huis, ligt helemaal vol met spullen van 
haar. De leegte in huis, niemand om 
thuis ook maar iets te delen. Ik liep 
helemaal vast. Op de brief van Stich-
ting Welzijn, waarin staat dat je 
gebruik kan maken van rouwonder-
steuning, heb ik gereageerd. Toen 
kwam Nel langs. Uit dat gesprek is 
voortgekomen dat ik naar de rouw-
groep ging.’’

‘Deelname voelt bevrijdend’
Frank vervolgt: ,,Ik had steeds het 
gevoel er alleen voor te staan. Ook al 
zijn mijn kinderen, familie en vrienden 
en bekenden allemaal heel attent voor 
me. Voor hen staat het toch wat meer 
op afstand. In de groep zit iedereen in 
hetzelfde schuitje. Je merkt dat je niet 
de enige bent die een partner verliest; 
je voelt dat het voor de ander ook zo 
eenzaam is. Dat voelt gek genoeg, ook 
als een opluchting. In de rouwgroep 
bouwde ik langzaam weer mezelf op 
als één persoon en niet de helft van 
een stel. Ik leerde ook veel van de 
anderen. Het kán wel verder leven na 
zo’n groot verdriet. Je kunt verder. Met 
elkaar en de handreikingen van de 
begeleiders kwam ook het vertrouwen 
weer dat het me gaat lukken Het grote 

verdriet blijft maar het is beter te 
hanteren.”

Dubbel verdriet?
Margreet: ,,Ik begrijp dat mensen er 
tegenop zien om ook het verdriet van 
anderen te horen. Onze ervaring na al 
die jaren is juist dat het lucht geeft dat 
andere mensen met vergelijkbare 
kwesties worstelen.’’ Nel: ,,In de groep 
praten we met elkaar en we gebruiken 
ook gedichten en literatuur. De bijeen-
komsten worden rondom een thema 
ingedeeld.’’ Voor Frank werkte het 
verdriet over zijn partner ook als kata-
lysator. Hij zegt: ,,Wat is nu echt 
belangrijk in het leven? We merkten 
allemaal dat we meer zijn gaan 
hechten aan relaties met vrienden en 
familie. Ook onze groep werd heel 
hecht we ontmoeten elkaar nog 
steeds onder de naam de 
‘rouwdouwers’.’’

Andere inzichten
Vroeger dacht men dat rouw snel 
verwerkt moest worden om daarna 
weer verder te gaan. Nieuwe inzichten 
leren dat het �jner is om die partner 
bij je te houden en te koesteren, ook 
al blijft deze ‘bevroren’ in de tijd. 
Margreet en Nel zijn post-hbo-gecerti-
�ceerd rouwbegeleider. Het werk 
vinden ze bevredigend. ,,Het is goed 
om te merken dat mensen weer een 
stap kunnen maken.’’ Frank: ,,Het is 
niet opeens allemaal makkelijk, hoor. 
Het blijft een groot verlies, maar je 
leert er beter mee om te gaan. Tegen 
de feestdagen zien we bijvoorbeeld 
allemaal op.’’

Meer informatie of aanmelden
Op initiatief van de gemeente en 
uitgevoerd door de Stichting Welzijn, 
krijgen mensen waarvan de partner is 
overleden een brief met de vraag of 
men prijs stelt op een bezoek van een 
rouwbegeleider. Binnenkort start 
Welzijn Castricum weer een lotgeno-
tengroep. Deze bestaat uit ongeveer 
tien personen die onder leiding van 
twee begeleiders acht keer samen-
komen. Voor aanmelden of meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Nel Groen (06 23205300 / 
phm.coumans@ziggo.nl) of met 
Margreet de Jongh (06 22973186 / 
margreetdejongh@gmail.com).

Castricum - Welzijn Castricum helpt mannen en vrouwen die hun partner 
hebben verloren in een zogenoemde rouwgroep. De groep wordt bege-
leid door ervaringsdeskundigen Nel Groen en Margreet de Jongh. ,,Het 
blijft een groot verlies maar je leert er beter mee om te gaan.’’

Rouwgroep na partnerverlies: 
‘deelname voelt bevrijdend’

Margreet de Jongh, Frank van Esch en Nel Groen in gesprek. Foto: Ans Pelzer
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Gemeentenieuws

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.

De ene week is er een raadsinformatieavond 
en de andere week een Raadsplein. Tijdens 
een Raadsplein vinden commissieverga-
deringen plaats gevolgd door een raads-
vergadering. In een commissievergadering 
vindt het politieke debat over een onderwerp 
plaats. Nadat een onderwerp in de commis-
sie besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. Wilt 
u uw mening geven in één van de commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
ons. Bij commissies die zijn aangemerkt met 
een * in de agenda is dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 

voorleggen, dan kunt u zich aanmelden voor 
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur 
vindt elke twee weken plaats op maandag-
avond. anmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 12 decem-
ber 2022.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden leg-
gen u de ‘spelregels’ van de gemeentelijke 
politiek uit. Ook lichten ze de agendapunten 
van die avond verder toe. Daarna kunt u 
vanaf de publieke tribune de vergaderingen 
bijwonen. U kunt zich aanmelden bij de grif-
fie en een datum prikken. 

Contact met de gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. at kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op 
castricum.nl/raad-en-college en facebook.
com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 8 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Vraag de energietoeslag tot 
en met 31 december aan
Door de gestegen prijzen voor gas en 
elektra krijgt iedereen te maken met 
een hogere energierekening. Voor 
inwoners met een laag inkomen geeft 
de Rijksoverheid een eenmalige tege-
moetkoming.

U kunt de energietoeslag aanvragen t/m 31 
december 2022. Bij de beoordeling van uw 
aanvraag kijken we naar uw inkomen op 

het moment van aanvraag en de 3 maan-
den voorafgaand aan uw aanvraag. De 
aanvragen die in december binnenkomen 
worden in 2023 uitbetaald.

Energietoeslag aanvragen
Ga naar www.castricum.nl. U komt dan 
via de knop ‘Energietoeslag’ op de pagina 
waar u de energietoeslag kunt aanvragen. 

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de korte en de lange termijn 
21.15 – 22.30 Consultatie ontwerp Omgevingsvisie 

Commissies Trouwzaal
19.30 – 21.00 Integraal beleidskader sociaal domein 2023 - 2026
21.15 – 21.45 Vervolg integraal beleidskader sociaal domein
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A  Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr
2A Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022
2B  Lijst ingekomen stukken 8 december 2022
2C  Lijst ter inzage gelegde informatie 8 december 2022
2D Mededelingen van het college
2E  Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Diverse documenten m.b.t. water en riolering:
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht;
- Aansluitverordening;
- Verordening afvoer hemel- en grondwater hemelwater-

scheiding Castricum
- Verordening hemelwaterberging Castricum
B Zienswijze op derde begrotingswijziging BUCH naar 

aanleiding van 2e voortgangsrapportage BUCH
C 2e FIRAP gemeente Castricum 2022
D Verordening op de auditcommissie 2022

iverse financi le beleidskaders  
- financi le verordening incl. amendement 
- nota reserves en voorzieningen 
- nota vaste activabeleid
- nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
- treasurystatuut 
- nota kostentoerekening tariefberekening 
F Quickscan rekenkamercommissie BUCH naar begroting 

Castricum 2023
G Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr (onder 

voorbehoud van commissiebehandeling)
H Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg 

te Limmen 
I Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 

(onder voorbehoud van stikstofberekening) 
J Exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom’, 8e herziening (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
K Exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg’ Limmen (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
L Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein Kaas) 

(onder voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 

Voordelige collectieve zorgverzekering 
via de Gemeentepolis 
Heeft u een laag inkomen en weinig 
bezit en spaargeld? En wilt u toch een 
uitgebreide zorgverzekering? Dan is 
er de Gemeentepolis. Dit is een col-
lectieve zorgverzekering die wij samen 
met zorgverzekeraar Univé aanbieden. 
Het voordeel van de Gemeentepolis is 
dat de gemeente elke maand meebe-
taalt aan uw premie. U kunt nog tot en 
met 31 december 2022 overstappen.

De voordelen van de Gemeentepolis
Via de Gemeentepolis krijgt u korting op de 
aanvullende zorgverzekering. U kunt er ook 
voor kiezen om het verplichte eigen risico 
mee te verzekeren. 
Heeft u hoge zorgkosten door een chroni-
sche ziekte of beperking, dan zijn de ver-
goedingen van de Gemeentepolis speciaal 
voor u uitgebreid. Univé accepteert ieder-
een, zonder medische keuring. 

Overstappen naar de Gemeentepolis?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl, 
selecteer de gemeente waar u woont en 
meld u aan. Op basis van de gegevens 
die u vervolgens aanlevert, wordt 
beoordeeld of u in aanmerking komt 
voor de Gemeentepolis. Univé regelt 
de opzegging van uw huidige 
zorgverzekering. 

Meer informatie bij Univé 
en het Sociaal Team
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u 
meer informatie over de Gemeentepolis. 
U kunt ook bellen met Univé via 072 527 
76 22 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00u 
en 20.00u en zaterdag tussen 9.00u en 
13.00u). Voor andere vragen kunt u bellen 
naar het Sociaal Team van de gemeente 
Castricum via 14-0251.

Maandag 12 december: afhalen documenten 
bij gemeente Castricum niet mogelijk 
In verband met een personeelstraining is 
het op maandag 12 december niet mogelijk 
om documenten (paspoort, identiteitsbe-

wijs of rijbewijs) af te halen bij de gemeente 
Castricum. 
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Gemeentenieuws
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Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bouwen van één vrijstaande woning en realisatie van 3 parkeerplaatsen.

Ter inzage
Vanaf 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ligt een zakelijke beschrijving ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt de informatie ook vinden op de website van de 
gemeente. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven via 
088-9097491.

Posterieure overeenkomst voor de locatie achter Hogeweg 148 te Limmen

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 meelbes Verdistraat tegenover huisnummer 3 te Akersloot

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Aangevraagd

Laan van Albert’s Hoeve 57 in Castricum, het bouwen van een berging, datum 
ontvangst 30 november 2022 (Z22 102270)
Molenlei 13 a in Akersloot, het wijzigen van de gevel en hoofdentree, datum 
ontvangst 30 november 2022 (Z22 102148)
Rijksweg 127a in Limmen, het bouwen van kassen, datum ontvangst 30 november 
2022 (Z22 102269)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Henri Schuytstraat 3 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 november 2022 (Z22 093948)
Ixiastraat 5 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 25 november 
2022 (Z22 100684)
Jacob Catsstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
28 november 2022 (Z22 099450)
Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
25 november 2022 (Z22 079976)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning Candlelight Shopping & Music, op 
zaterdag 17 december 2022, Centrum Castricum, verzenddatum 30 november 
2022 (Z22 095452)

• Verleende evenementenvergunning AVC jeugdcross 2023, op zaterdag 
14 januari 2023, Zeeweg 31 in Castricum, verzenddatum 1 december 2022 (Z22 
098633)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bouwen van één vrijstaande woning en realisatie van 3 parkeerplaatsen.

Ter inzage
Vanaf 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ligt een zakelijke beschrijving ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt de informatie ook vinden op de website van de 
gemeente. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven via 
088-9097491.

Posterieure overeenkomst voor de locatie achter Hogeweg 150 te Limmen 

Het Cultureel Platform is een adviesorgaan voor de gemeente Castricum. 
Om ervoor te zorgen dat iedere culturele groep vertegenwoordigd is, willen wij graag 
van iedere culturele groep een lid in het platform dat zorgt voor inspraak binnen onze 
vraagstukken.

Wat doet het Cultuurplatform?
Wij geven onze mening aan de gemeente over culturele zaken die zich afspelen binnen 
de gemeente. We hebben tienmaal per jaar vergaderingen waarbij onderwerpen die 
spelen bij de doelgroepen van het platform en bij de gemeente besproken worden. 
Hierbij is ook een lid van de gemeente en de cultuurcoach aanwezig. Indien gewenst 
nodigen wij ook de wethouder uit. Door deze overleggen en stukken proberen wij een 
zo gezond mogelijk cultureel klimaat in de gemeente Castricum te bewerkstelligen. 

Aanmelden
Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte welkom om eens aan te schuiven bij 
een vergadering van het platform. Je kunt dan vragen stellen, elkaar leren kennen en 
zien of deelname bij jou past. Het is een vrijwilligersfunctie, dus financieel zit er een 
onkostenvergoeding/reisvergoeding aan vast. Aanmelden kan via 
irisklunder@hotmail.com.

Het Cultuurplatform Castricum is op zoek naar nieuwe leden

Aanmelden kandidaten kan tot 12 december

Wie verdient gemeentelijke 
Waarderingsspeld of Jeugdlintje?
Kent u iemand in uw omgeving die zich bij-
zonder inzet of heeft ingezet voor anderen, 
of door een bijzondere prestatie Castricum 
‘op de kaart’ heeft gezet? Dan kan die in 
aanmerking komen voor een gemeentelijke 
waarderingsspeld of – voor jongeren – een 
Jeugdlintje. En ú kunt die persoon aan-
melden. Doe het wel uiterlijk 12 december, 
via een e-mail aan  bestuurssecretariaat@
castricum.nl. Vermeld erbij waarom die 
persoon een onderscheiding verdient. Een 
jury beoordeelt de inzendingen. Wie aan 
de voorwaarden voldoet, kan tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie op 9 januari een onder-
scheiding krijgen.

Hoe werkt het 
Voor de Waarderingsspeld komen mensen 
of organisaties in aanmerking die:
• zich geruime tijd voor de Castricumse 

gemeenschap hebben ingezet;

• een waardevolle bijdrage hebben gele-
verd aan het imago van de gemeente;

• een zeer bijzondere sportieve prestatie 
hebben geleverd;

• zich hebben getoond als innovatief 
ondernemer; of

• een zeer bijzondere creativiteit hebben 
laten zien op kunstzinnig gebied. 

Voor het Jeugdlintje komen jongeren in 
aanmerking die:
1. maximaal 21 jaar oud zijn;
2. wonen in de gemeente Castricum;
3. aantoonbaar een goede daad of pres-

tatie hebben geleverd (denk aan een 
sportprestatie, hulp aan ouderen of zie-
ken, het organiseren van opruimen van 
zwerfafval);

4. wiens voordracht gesteund wordt door 
de omgeving of buurt. 
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Bakkum - Music-Train treedt op 
zondag 18 december op in restau-
rant Johanna’s Hof. Na twee 
kerstoptredens te hebben moeten 
missen, kan deze traditie dit jaar 
voortgezet worden. Music-Train 
verzorgt deze middag drie keer een 
optreden, waarin het gezelschap 
verschillende kerstliedjes laat 
horen. De optredens vinden bij 
goed weer buiten plaats. De koor-
leden zullen voor deze gelegenheid 
uitgedost zijn in Charles Dickens-
stijl. De optreden zullen zijn om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Op maandag 19 
december vindt om 20.00 uur een 
besloten kerstbijeenkomst plaats in 
het Witte Kerkje in Heiloo. Ook daar 
zal de muzikale omlijsting worden 
verzorgd door Music-Train. Kijk op 
www.music-train.nl voor meer 
informatie of volg Music-Train op 
Facebook voor het laatste nieuws.

Music-Train zingt kerstrepertoire

Het koor Music-Train. Foto: aangeleverd

Castricum - De Nederlandse band 
Supertrap brengt na succesvolle 

eerdere concertreeksen opnieuw de 
geniale muziek van Supertramp naar 
het theater. Dit keer speelt de band 
het gehele album ‘Crime of the 
Century’ met groot enthousiasme, 
gevoel en humor. Op zaterdag 17 
december staan deze doorgewin-
terde muzikanten in theater 
Koningsduyn.

Samen met regisseur Erris van Ginkel 
uit Zaandam strijkt de Nederlandse 
band Supertrap in het weekend van 
16 en 17 december neer in theater 
Koningsduyn. Daar zal deze band de 
laatste repetities doen voor hun 
nieuwe ‘Crime of the Century Show’. 

Op zaterdag 17 december om 20.00 
uur vindt de try-out plaats en 
iedereen is hier welkom. Het album 
‘Crime of the Century’ was in 1974 
voor Supertramp de grote doorbraak. 
De unieke ‘Supertrampsound’, die zich 
kenmerkt door zijn enorme muzikali-
teit, dynamiek en de rag�jne arrange-
menten, was hiermee geboren. 
Supertrap toont aan dat deze muziek 
tijdloos is en heeft als missie om de 
thema’s van toen, zoals liefde, macht 
en religie naar het heden te brengen! 
Een avond die de ware Supertram-
pliefhebber niet wil en mag missen! 
Kaarten zijn via https://geesterhage.
nl/theater-koningsduyn te bestellen.

Supertrap - Crime of the Century

De Nederlandse band Supertrap 
speelt werk van Supertramp.
Foto: aangeleverd

Op het Lichtjespad lopen kinderen, 
maar ook volwassenen, ’s-avonds in 
een tuin vol lichtjes, een route langs 
tien objecten. Aan het einde wordt 
een woordpuzzel opgelost. Eén van 
de punten waar je langsloopt is een 
blindenpad. Zonder donker geen 
licht. Je loopt geblinddoekt een 
stukje van vijftien meter om aan het 
eind een bel te vinden. Er is een �es-
senorgel met lampjes waar je de 
melodie moet raden. Ook staan 
enkele verlichte objecten in het 
teken van Kerst.

Kunst
Tegelijkertijd vindt ook een expositie 
plaats van lichtkunst. Onder de naam 
CAKtwo werken de kunstenaars 
Berend Wijers, Fred Boon en Marina 
Pronk samen aan het extreem en 

ongeremd uitvergroten van 
objecten. Het is een sprookjesach-
tige, lieve, feeërieke lichtinstallatie 
bestaande uit unieke, organische 
vormen waarin licht in warme tinten 
in elkaar overvloeit. Tijdens het 
Kunst- en Lichtjespad hangen zeven 
cocons van CAKtwo verspreid door 
de Tuin van Kapitein Rommel.

Verder zijn er op woensdag, vrijdag 
en zaterdag tussen 19.00 en 19.30 
uur verlichte vlinders met Anja 
Jonker en Marije Samuels. Deze 
laatste twee kunstenaars hebben ook 
enkele plekken ingericht voor het 
Lichtjespad. Terwijl je geniet van alle 
prachtige lichtjes in de Tuin kun je 
nog even bijpraten op het terras met 
een kop erwtensoep, een glas glüh-
wein of warme chocolademelk.

Kunst- en Lichtjespad
Castricum - Van 13 tot en met 17 december organiseert de Tuin van Kapi-
tein Rommel een nieuw evenement: het Kunst- en Lichtjespad. De Tuin 
gaat deze dagen pas open als het donker wordt, van 16.30 tot 20.00 uur. 
De toegang is gratis.

Lichtkunst van CAKtwo maakt deel uit van het Kunst- en Lichtjespad. Foto: CAKtwo

Castricum - Op maandag 12 
december vindt weer een stiltewande-
ling plaats. De deelnemers lopen 
ongeveer anderhalf uur door het duin-
gebied. Het betreft een wandeling van 
vijf à zes kilometer. Wie mee wil lopen, 
dient om 09.30 uur aanwezig te zijn 
op de parkeerplaats bij bezoekerscen-

trum De Hoep aan de Johannisweg 2. 
De groep vertrekt vanaf daar om 09.45 
uur. Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk. Na 
a�oop kan men op eigen kosten een 
kopje ko�e of thee bij Johanna’s Hof 
drinken. Bel naar nummer 0251 
654064 voor verdere informatie.

Stiltewandeling door de duinen

Emily is een modern Brits kostuum-
drama geïnspireerd op het mysteri-
euze leven van Emily Brontë, een van 
de meest beroemde en provocerende 
schrijfsters uit de geschiedenis. De 
�lm laat zien dat Emily haar tijd ver 
vooruit was. Emily Brontë past niet in 
het keurslijf dat haar familie en de 

Emily

Beleef dit jaar elk avontuur alsof het 
je laatste is. Voor het eerst in ruim tien 
jaar presenteert DreamWorks Anima-
tion weer een nieuw avontuur in het 
Shrek-universum met de terugkeer 
van onze geliefde, melk drinkende, 

roekeloze, onbevreesde katachtige in 
De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens. 
In de Nederlandse versie worden de 
stemmen van Gelaarsde Kat en Kitty 
Poezelpootje opnieuw ingesproken 
door Jon van Eerd en Anna Drijver.

De Gelaarsde Kat 2:
De Laatste Wens

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
zaterdag, zondag & maandag 19.30 uur

Emily
woensdag 19.30 uur

Avatar: The Way of Water 3D
donderdag & vrijdag 20.00 uur

zondag 16.30 uur
dinsdag 19.30 uur 

woensdag 20.00 uur
Rose

vrijdag 20.00 uur
Boiling Point
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur
The Lost King
zondag 11.00 uur

Stromboli
vrijdag 15.00 uur
zondag 16.30 uur

Casa Coco
zaterdag 20.00 uur

Ticket to Paradise 
zondag 14.00 uur

De Gelaarsde Kat 2: 
De Laatste Wens

zondag 14.00 uur
Wil de krokodil

Programma 8 dec  t/m 14 dec

burgerij van Yorkshire haar opleggen. 
Zij is een rebel en een buitenbeentje, 
een jonge vrouw die zichzelf probeert 
te zijn. Als ze onverwacht de liefde 
ontdekt, versterkt dit niet alleen haar 
passie, maar ook haar drang naar vrij-
heid. Aangemoedigd door haar broer 
Branwell kiest Emily haar eigen weg 
en vindt de inspiratie voor een tijd-
loos meesterwerk: Wuthering Heights.

Heiloo - De programmeurs van de 
Cultuurkoepel krijgen regelmatig 
juweeltjes langs die een breed 
publiek verdienen en prachtig 
passen in de Koepelprogrammering. 
Onder het motto ‘Koepelkeuze’ 
brengt de Koepel daarom optredens/
concerten, waarbij het publiek na het 
optreden mag betalen wat men het 
waard vond. Dit keer een eerbetoon 
aan Peggy Lee, uitgevoerd door 
Corinna Kramer met haar 
Cosmopolitans.
Een voorstelling vol super swingende 
liedjes uit de fenomenale carrière van 
Peggy Lee en verhalen over haar 
tragische leven vol verslaving en lief-
desverdriet. Peggy Lee was één van 
de grootste zangeressen uit de jazz-
historie, sensueel, swingend en 
bluesy – en met een enorm gevoel 
voor timing en tekst. Daarnaast was 
ze creatief tot in haar tenen; ze 
schreef veel teksten en maakte veel 
arrangementen zelf. Iedere song 
heeft een bijzonder verhaal hoe die 

tot stand gekomen is. Al met al een 
prachtig overzicht van haar leven en 
tevens een interessant beeld van de 
veranderende tijdgeest. Kom op 
vrijdag 16 december om 20.15 uur 
genieten van prachtige hits als 
‘Fever’, ‘I’m A Woman’, en natuurlijk ‘Is 
That All There Is?” Wilt u verzekerd 
zijn van een plaats, reserveer dan uw 
kaarten à € 2,50 via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl.

The Strange Life of Peggy Lee in 
Cultuurkoepel Heiloo

Corinna & The Cosmopolitans brengen 
een eerbetoon aan Peggy Lee.
Foto: aangeleverd
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Piet (91) werd op 4 januari 1931 in 
Zaandam geboren. Hij groeide op 
met twee zusjes. Gerda zag op 19 
maart 1942 het levenslicht in het 
ziekenhuis in Eindhoven. In haar 
kinderjaren woonde zij met haar 
ouders en broer in het dorpje Best. 
De vader van Piet was slager, het vak 
waar Piet later zelf ook in is gerold. 
Gerda’s vader was boekhouder.

Zeilboot bekijken
De twee leerden elkaar op een bijzon-
dere wijze kennen. Toen Gerda zeven-
tien was wilde zij graag de verpleeg-
opleiding volgen. Toen haar vader 
haar op een vacature bij Duin en 
Bosch wees besloot ze direct te solli-
citeren. Hoewel het ver van huis was, 
was de omgeving hier niet vreemd 
voor haar. In haar kinderjaren vierde 
zij hier regelmatig vakantie met haar 
ouders. Gerda werd aangenomen bij 
Duin en Bosch en rondde hier op haar 

20ste de opleiding tot verpleegkun-
dige af. Haar toekomstige liefde 
werkte al langere tijd als slager en kok 
bij Duin en Bosch. Op een keer bracht 
een vriend van Piet eten rond in het 
ziekenhuis. Hij vertelde aan een 
collega van Gerda dat Piet zo’n mooie 
zeilboot had. Hierop vroeg Gerda’s 
collega of zij deze een keer mocht 
zien. Dit was akkoord. Gerda mocht 
mee. Met z’n vieren voeren zij even 
later over het Uitgeestermeer. Gerda: 
,,Ik vond zeilen eigenlijk niets aan en 
was steeds bang dat ik de giek voor 
m’n kop kreeg. Maar ik viel wel op de 
mooie blauwe ogen van Piet. Ook 
vond ik zijn spontaniteit erg leuk.’’

De verloving van Piet was net uit en 
hij zat niet direct op nieuwe verkering 
te wachten. ,,Toch viel ik meteen op 
Gerda’’, bekent Piet. ,,Ik vond haar 
precies op m’n moeder lijken. Ook 
zag ik direct dat ze erg zorgzaam 

was.’’ Cupido vond toen snel zijn weg.

Trouwdag
Na een paar jaar verkering trouwde 
het stel op 27 november 1962 in Best, 
de ouderlijke woonplaats van Gerda. 
Piet: ,,Ik zag dat het plaatsje weinig 
voorstelde, maar de trouwtaxi zag er 
prima uit en kostte maar acht gulden. 
Voor dit geld kun je je niet eens met 
een taxi naar het station laten 
brengen’’, zegt de goedlachse Piet. 
Het huwelijk leidde wel direct tot het 
ontslag van Gerda. Zo ging dat in die 
tijd. Gerda: ,,We woonden aanvanke-
lijk in Zaandam bij m’n schoonvader 
en z’n huishoudster in. Op dit adres 
werd de ontslagbrief daags na het 
trouwen bezorgd.’’

Het boterde niet lekker met de huis-
houdster van Gerda’s vader. Daarom 
besloot het stel uit te zien naar een 
andere woning. Ze belandden in een 

zomerhuisje in Egmond. Gerda: ,,Het 
betrof een tot woonruimte omge-
bouwde kippenschuur. Het toilet was 
buiten. De eigenaar, een boer, 
verhuurde dit huisje met nog drie 
andere huisjes clandestien.’’ Je 
verrader slaapt nooit, zo ook hier niet. 
Na een jaar moesten ze eruit omdat 
er geklikt was richting de gemeente. 
De vergunning van de boer werd 
ingetrokken. Ze keerden terug naar 
Zaandam. Weer vijf jaar later kregen 
zij een huurwoning in Castricum. 
Toen deze te groot werd verhuisden 
ze naar de Lide Tulpensingel. Hier 
wonen ze al weer 22 jaar naar volle 
tevredenheid.

Het bruidspaar heeft twee kinderen, 
zoon Rob en dochter Ineke. Inmiddels 
is de familie verrijkt met twee klein-

kinderen en één achterkleinkind.

Gezondheid en hobby’s
De gezondheid van beiden stemt tot 
tevredenheid. Gerda puzzelt graag en 
beiden houden van wandelen en 
�etsen. Een spelletje Mens erger je 
niet is dagelijks vaste prik. ,,Dit houdt 
je scherp’’, aldus Piet. Gerda: ,,Piet 
wint bijna altijd, iets waar ik slecht 
tegen kan.’’ Ze bekent dat zij meer-
dere keren boos bij het spel is 
weggelopen.

Vorige week zondag hebben Piet en 
Gerda het diamanten huwelijksjubi-
leum samen met de kinderen en 
kleinkinderen gevierd. Vorige week 
woensdag kwam de burgemeester 
langs om zijn gelukwensen over te 
brengen.

Castricum - Het toeval bracht Piet Honingh en Gerda Honingh-Hardick 62 jaar terug bij elkaar. Gerda en haar 
collega waren uitgenodigd voor een zeiltochtje op het Uitgeestermeer. Hoewel Gerda niets met zeilen had, 
sloeg Cupido op het water toe. Inmiddels delen Piet en Gerda zestig jaar lief en leed.

Zeiltochtje op Uitgeestermeer leidt tot huwelijksboot

Piet en Gerda Honingh delen al zestig jaar lief en leed. Een dagelijks potje Mens erger je niet is vaste prik en houdt het echtpaar 
scherp. Foto: Henk de Reus

Piet en Gerda op de trouwdag (27 november 1962). Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 jong dier  4 Engels café  6 politieke partij  9 jammer  
11 beeldbuis  14 Spaans gerecht  16 broodwortel  18 op deze wijze  
19 onheilsgodin  21 tropische hagedis  22 namelijk  23 gewichts-
aftrek  24 lengtemaat  25 edel  28 bedorven  29 keukenkruid  31 
plechtige gelofte  33 vruchtennat  35 graansoort  36 drinkgerei  38 
takje  40 Noorse godheid  42 navigatiemiddel  45 vestibule  47 afgod  
50 of dergelijke  51 duivel  52 onmeetbaar getal  53 myth. fi guur  
56 water in Utrecht  57 gil  59 spel met stenen  61 binnenkomst  62 
bestuurscollege  64 laag  65 bovenste dakrand  66 Turks bevelheb-
ber  67 riv. in Oostenrijk.

Verticaal: 1 smart  2 stijl  3 sappig  4 naschrift  5 Binnenlandse 
Strijdkrachten  6 rookgerei  7 pl. in Zwitserland  8 steek  9 groet  10 
ad acta  12 lengtemaat  13 soort gebak  14 autopech  15 gedorste 
halmen  17 leesteken  19 karakter  20 delfstof  26 graanproduct  27 
strijdmacht  29 sierdek  30 kortschrift  32 lidwoord  34 grote bijl  37 
bodem  39 warme drank  40 overal  41 selecte groep  43 Spaanse 
groet  44 witling  46 slotwoord  48 werpspel  49 op elkaar  54 voor-
teken  55 bijbelse reus  57 weerinstituut (afk.)  58 lof bewijzen  60 
onder andere  61 water in Friesland  63 blijkens de akten  64 bevel.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61

62 63 64

65 66 67

Een nieuwe paraplu, tas of 
portemonnee hebben we 
allemaal zo nu en dan nodig. 
Gelukkig is de winkel 
Trend Leder voor Castricum 
behouden gebleven dankzij 
de overname eerder dit jaar 
door Hetty Zewald en haar 
partner. De keuze is groot en 
de service als vanouds. Onder 
de inzenders van de juiste 
oplossing van onze puzzel 
mogen wij deze week een 
cadeaubon ter waarde van 
€25,- verloten, te besteden bij 
Trend Leder. 
Neem alvast een voorproe� e 
via www.trendleder.nl en de 
sociale media.

Mail de oplossing voor 
maandag 12 december naar 
puzzel@castricummer.nl

TIP VOOR
VADERDAG

TIP VOOR
VADERDAG

OPENINGSAANBIEDING

Geesterduin 42 CASTRICUM
(0251) 65 99 39

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
@TREND.LEDER.CASTRICUM

www.trendleder.nl

30 % korting op
zomerse kleuren

75 cm van € 229,- nú voor € 179,-
69 cm van € 219,- nú voor € 169,-

Samsonite S'Cure
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De Original Nordmann kerstbomen 
van Bob’s Bomen worden met veel 
zorg opgekweekt en regelmatig in de 
juiste vorm bijgesnoeid. Na jaren 
lange intensieve verzorging is het 
resultaat een kerstboom met de 
perfecte vorm, een heerlijke geur en 
praktisch geen last van naalduitval! 
Kom zelf de tuin doorlopen en vind 
jouw juiste boom met prijzen vanaf 
20 euro. Nadat de kerstbomen uit 
Denemarken zijn aangekomen, 
worden ze in de achtertuin uitge-
stald. Hier kunt u rustig uw kerst-
boom uitzoeken, eventueel onder 
het genot van een glas glühwein. 
Nieuw is de mogelijkheid om via de 
website www.bobsbomen.nl te 
bestellen en thuis te laten bezorgen. 

Ze bezorgen in een straal van 10 kilo-
meter rondom Castricum: Van 
Alkmaar tot aan Beverwijk en van 
Egmond aan Zee tot aan Krommenie, 
verder in overleg. Bob’s Bomen is 
geopend tot en met 19 december, 
daarna in overleg vanaf 20 december. 
De openingstijden zijn maandag tot 
woensdag van 10.00 tot 18.00 uur, 
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
20.00 uur, zaterdag en zondag van 
09.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 06 
11618771. E-mail: info@bobskerst-
bomen.nl. Trouwens, om er zeker van 
te zijn dat je boom recht en stevig 
staat en blijft staan is er de mogelijk-
heid om de handige EasyFix-stan-
daard te verkrijgen in verschillende 
kleuren en maten. Tot gauw!

Bob’s Bovenste Beste Bomen
Castricum - Ja hoor, ze zijn er weer volop, de speciaal voor ‘Bob’s Bomen’ 
uitgezochte Bovenste Beste Nordmann Original kwaliteitskerstbomen uit 
Denemarken. Het loopt weer storm op de Verlegde Overtoom 11 in het 
dorpshart van Castricum. De keuze is enorm, van een tafelkerstboom tot 
aan het plafond en dan ook nog lekker geprijsd!

Alleen maar Bovenste Beste Bob’s Bomen. Foto: Aart Tóth

LEZERSPOST

In Lezerspost van 30 november lanceert Bas Montelban een lumineus 
idee. Richt de Dorpsstraat in als woonerf met een maximum snelheid van 
15 km/u voor automobilisten. Winkels en horeca blijven goed bereikbaar 
en rustige buurten blijven gevrijwaard van doorgaand verkeer en sluip-
verkeer. Automobilisten kunnen zelf kiezen, de route over het woonerf of 
via de Mient. Inderdaad een e�ciënte oplossing. 

R.L.H. Stuurop, Castricum

Er is in Castricum al tientallen jaren discussie over de veiligheid rond de 
spoorovergang Beverwijkerstraatweg. De ene na de andere oplossing 
werd aangedragen, onderzocht en terzijde gelegd. In de meeste gevallen 
omdat de voorstellen veel te ingrijpend en te kostbaar waren. Met ProRail 
als partner, vanwege het Project Hoogfrequent Spoor, wordt nu opnieuw 
geprobeerd het centrum van Castricum op te zadelen met jarenlange 
overlast, een foeilelijk en peperduur bouwwerk, en nieuwe verkeerspro-
blemen. Gelijkvloerse maatregelen, dus zonder zo’n ingrijpende tunnel, 
zijn ook op de lange termijn voldoende. We denken dan aan pittige 
verkeersremmende maatregelen op de Beverwijkerstraatweg, aan het 
tegengaan van afslaand verkeer, en het verhinderen van doorgaand auto-
verkeer door de Dorpsstraat, die nu al �etsstraat heet te zijn, maar het 
tegendeel is. Ook de dichtligtijden van de spoorbomen kunnen sterk 
verbeterd worden door een nieuw internationaal systeem: ERTMS. Wij 
vinden dat dit systeem, nu voorzien in 2045, ingevoerd moet zijn gelijk-
tijdig met het project hoogfrequent spoor vanaf 2036. Waar een wil is, is 
een weg.
Gemeenteraad: faseer de besluitvorming. Dus eerst de gelijkvloerse 
maatregelen die de spoorovergang al snel veiliger maken. En neem na 
zorgvuldige evaluatie een nieuw besluit over het vervolg. Doe niet alles 
tegelijk, maar stap voor stap. En blijf weg van de tunnelvisie van ProRail 
en de lobbyisten van prestigieuze infra-projecten!

Jeroen Kelders en Evert Ho�and
Comité Centrumtunnel Nee

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige bijdrage is op www.
castricummer.nl te vinden.

Dorpsstraat als woonerf

Geen tunnel in centrum CastricumCastricum - Noteer de datum maar 
vast in de agenda of op de kalender: 
zaterdag 17 december van 16.00 tot 
21.00 uur Candlelight Shopping. Het 
dorpshart van Castricum is dan 
omgetoverd tot een sfeervolle kerst-
belevenis. Geen verkeersstromen in 
de Dorpsstraat, op het Dorpsplein, 
het Bakkerspleintje en in de Burge-
meester Mooijstraat en slechts mini-
maal verkeer in de Torenstraat. Deze 
straten en pleinen staan dan vol met 
kerstkramen en zullen vervolgens 
volstromen met koopjesjagers, maar 
zeker ook overige bezoekers die op 
het vertier afkomen.

Op je kerstroute kun je buiten de 
vele koopjes de Kerstman tegen-
komen, net als de muziekgezel-
schappen Anyway, Emergo en Die 
Vers. Eén groot kerstfeest dus! Er is 
zelfs een Rad van Fortuin met gewel-
dige prijzen bij Mull voor de deur en 
een springkussen op het Kerkplein. 
Het Bakkerspleintje is gereserveerd 
voor optredens van het koor Vokaal 
Kabaal, dat zal zorgen voor het 
meezingen van kerstliederen. 

Op datzelfde plein ook nog een 
levende kerststal met ezels, paarden, 
ganzen, geiten en meer, die zullen 

genieten van zoveel aandacht.
Wil je jezelf laten vereeuwigen in die 
kerstsfeer, dat kan bij een photo-
booth in de Burgemeester 
Mooijstraat, waar ook genoeg te zien 
is op de kramen. Afsluitend kom je 
op het Dorpsplein ook nog Musicstar, 
Emma la Croix en Die Vers tegen, die 
de sterren van de hemel zingen en 
spelen. Eten is er ook genoeg in de 
omliggende horeca waar zelfs glüh-
wein voorradig is. We komen elkaar 
tegen zaterdag 17 december! 
Vergeet daarbij je kassabonnen niet 
voor de actie ‘Handje Contantje’, waar 
nog meer prijzen te winnen zijn.

Dorpshart in kerstsfeer 
met Candlelight Shopping

Meezingen op het Bakkerspleintje met Vokaal Kabaal. Foto: Aart Tóth

Castricum - Wie de etalage met de 
stralende sterren ziet, krijgt al een 
indruk van het verrassende aanbod 

van Wereldwinkel Castricum. Het 
nodigt uit om binnen een kijkje te 
komen nemen bij de collectie origi-

nele cadeautjes voor de feestdagen. 
Er zijn echte kerstartikelen zoals 
boompjes, stalletjes en sterren, kerst-
mannen, engeltjes en een grote 
selectie ornamenten voor in de kerst-
boom. Maar ook leuke dingen die het 
hele jaar van pas komen, zoals mooie 
glazen kandelaars. Of Tunesisch 
aardewerk waarbij de rode variant 
voor kerstsfeer zorgt op tafel. En niet 
te vergeten, de Novib-kalenders. 
Deze faire geschenken zijn veelal 
duurzaam gemaakt en de makers 
krijgen een eerlijk deel van de 
opbrengst. 

Wereldwinkel Castricum aan de C.F. 
Smeetslaan 4 is dus hét adres voor 
leuke cadeautjes die je met een 
gerust hart kunt geven. Volg Wereld-
winkel Castricum op Facebook en 
Instagram voor het actuele aanbod.

Wereldwinkel Castricum wenst 
iedereen Faire Feestdagen

De feestelijk versierde etalage van Wereldwinkel Catricum.
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Door PR-commissie FC Castricum

Een bevlieging van de Beverwijkse 
formatie was voldoende om er met 
de winst vandoor te gaan. FC 
Castricum stelde daar drie vuurpijlen 
tegenover en een scrimmage voor 

het doel van Mike van Vliet. Het 
legioen van FC Castricum vraagt zich 
nu nog af waarom deze klutsbal er 
niet in wilde gaan. De zoveelste dit 
seizoen. Coach Ralph Blom beschikt 
over een voorhoede die op papier 
capabel genoeg is om wekelijks het 

doel te vinden. Met vier overwin-
ningen, een gelijkspel en vijf neder-
lagen werd er onvoldoende gepro�-
teerd van de kansen die de voor-
hoede kreeg. Egootjes en 
eigenbelang in combinatie met een 
beetje mazzel leverde 18 doelpunten 
op. Dat waren er minimaal vijf te 
weinig. Op het middenveld ontbrak 
de regisseur. De man die de lijnen 
uitzet en het spel verdeelt. De achter-
hoede bleef de bal veel te lang naar 
voren peren. Als ‘kick and rush’ niets 
oplevert, moet je omschakelen. Meer 
rust in je spel kweekt vertrouwen.
Doelman Lars Beukers was een rots 
in de branding. Hij maakte weinig 
kapitale fouten en redde FC 
Castricum meer dan eens. De kracht 
van de boomlange sluitpost ligt op 
de lijn. Afgelopen zaterdag werd hij 
vlak na rust geklopt met een lob van 
DEM-aanvaller Cerilio Cijntje. Dat 
mag nooit gebeuren. Maar het 
gebeurde wel! Even later redde 
Beukers FC Castricum met een 
onmogelijke re�ex. De onderhuidse 
kwaliteiten van het keurkorps van 
Blom zullen in het nieuwe jaar 
opnieuw tegen het licht worden 
gehouden. Het afgelopen seizoen 
bleef de ploeg twaalf duels onge-
slagen. Dat waren mooie tijden.

Castricum - Met gemengde gevoelens is FC Castricum aan de winterstop 
begonnen. De achtste plaats in de derde klasse biedt volop perspectief. 
Maar niet meer dan dat. De wijze waarop in eigen huis met 1-0 werd 
verloren van DEM sprak voor zich.

Gemengde gevoelens bij FCC

Buijnsters, Peijs en Van Velzen hebben het nakijken. Foto: Sandy Klaver

Door Nico Adrichem

Meervogels 1 kende een zwakke 
beginfase tegen Zeevogels. Deze 
kwamen een aantal malen prima 
door en dat resulteerde ook in de 0-1 
na het onnodig weggeven van de bal 
door onze achterwaartsen. Gelukkig 
kwamen we er daarna wat beter in 
en werden er ook door ons wat spel-
denprikken uitgedeeld. Na een wel of 
niet terecht afgekeurde goal door 
Lex Broertjes, kon Koen Lamberts de 
bal de gelijkmaker wel binnen 
werken en zo werd de rust dan ook 
met 1-1 bereikt.

Meteen na rust een furieus aanval-
lend Zeevogels en Meervogels dat 
met kunst en vliegwerk de goal 
schoon hield. In die fase kwamen de 
geelzwarten goed weg. Maar langza-
merhand kantelde de wedstrijd toch 
weer wat in ons voordeel. Een 
blunder van referee Wals, die een 

overduidelijke haakactie binnen de 
16 over het hoofd zag, gaf ons het 
idee dat we de man in het zwart 
vandaag niet op onze hand hadden. 
Maar volgens mij is een scheids-
rechter er ook niet voor om 
wedstrijden te beslissen: dat moeten 
we zelf doen. Rond de 70e minuut 
begreep Zeevogels dit en via een 
goed uitgevoerde counter stond er 
zo maar 1-2 op het (defecte) score-
bord. Opnieuw was dom balverlies – 
nu voorin – de oorzaak.

Gelukkig lieten we het koppie niet 
hangen en vochten ons opnieuw in 
de wedstrijd. Het was invaller Luuk 
Ploeg die met zijn linkerbeen een 
afvallende bal promoveerde tot de 
2-2. Daarna nog enkele hachelijke 
momenten voor beide doelen, maar 
gescoord werd er niet meer. Daar 
schoten beide ploegen eigenlijk niets 
mee op, maar ik had wel het idee dat 
er ook door beiden niet meer 

verdiend was. Het was enerverend, 
maar niet best wat het kou trotse-
rende publiek voorgeschoteld kreeg. 
Komende zondag beter?

Programma 11 december:
Meervogels’31 2 vrij
Purmerend 1 – Meervogels’31 1 om 
14.00 uur.

Bevochten remise in Akersloot
Akersloot - Op deze vrieskoude zondag was Meervogels 2 in staat om de 
periodetitel in de reserve 1e klasse op te eisen. Een 3-0-winstpartij op 
een matig VIOS W 2 was daarvoor ruim voldoende.  Gefeliciteerd!

Jens Verduijn in fel duel. 
Foto: Lynn Adrichem

Tijdens deze middag gaan de deelne-
mers een buitenbeweegles volgen van 
gymnastiekvereniging DOS Castricum. 
Vervolgens is er nog een wandeling in 
het duingebied. Beide sporten worden 
uitgelegd en begeleid door een 
ervaren instructeur. Uiteraard drinkt 
men tussendoor ook een bakje ko�e 
of thee. U hoeft dus niet op-en-top-�t 
te zijn, maar nog wel een beetje actief. 
Uiteraard draait het uiteindelijk om de 
gezelligheid. De middag duurt van 

14.00 tot 16.00 uur. Deze middag is 
niet alleen gezond, maar ook nog eens 
hartstikke gezellig. Zo sluiten de deel-
nemers op sportieve manier het jaar af 
en luiden ze gezamenlijk de feest-
dagen in. Het lijkt de buurtsportcoach 
senioren hartstikke leuk als u er bij 
bent! Aanmelden voor deze beweeg-
middag kan via de website www.team-
sportservice.nl/kennemerland, door te 
mailen naar wassendelft@teamsport-
service.nl of bel naar 0251 254740.

Castricum - Tijdens de feestdagen zitten veel mensen stil en genieten ze 
van verschillende lekkernijen. Hoe lekker is het dan om vóór de Kerst nog 
even met elkaar te bewegen? Vandaar dat Team Sportservice Kennemer-
land een gratis beweegmiddag voor volwassenen organiseert op 
donderdag 22 december.

Gratis beweegmiddag in Castricum

Team Sportservice Kennemerland 
organiseert regelmatig gratis 
beweegactiviteiten voor volwassenen. 
Foto: aangeleverd

Door Vitesse ‘22

Vitesse heerste op alle fronten en 
leek in de 85e minuut het duel 
beslist te hebben door een tweede 
goal te scoren. Maar vanuit het niets 
viel twee minuten later al de aanslui-
tingstre�er van de tot dat moment 
onmachtige thuisploeg. De organi-
satie achterin bij Vitesse was daarna 
niet meer op orde waarna De Meer 
nog volop voor de gelijkmaker ging. 
Dat zou echter veel te veel van het 
goede zijn geweest! Door deze zege 
en met nog twee thuisduels tot de 
winterstop voor de boeg blijft de 
ongeslagen status van Vitesse in 
uitduels gehandhaafd.

Vitesse zocht vanaf de aftrap 
meteen volop de aanval en dat 
leverde al direct wat mogelijkheden 
op. Zo ging een hard schot van Joey 
van Esveld rakelings naast de 
verkeerde kant van de kruising. Ook 
daarna was het wachten op de 
openingstre�er, maar de opbouw 
was zodanig gehaast dat het wel 
veel corners opleverde maar nauwe-
lijks echt uitgespeelde kansen. 
Alleen Milo Cremers leek na zo’n half 
uur spelen in scoringspositie te 
komen toen hij diep in het straf-
schopgebied de bal in de voeten 
kreeg aangespeeld. Maar omdat hij 
die bal niet goed raakte ging zijn 
inzet naast.

In de 47e minuut leek Vitesse einde-
lijk op voorsprong te komen toen 
Max Lodewijks uit een snelle aanval 
scoorde, maar die tre�er werd 
wegens buitenspel afgekeurd. Een 
minuut of tien later was het alsnog 
raak en weer was het Max Lodewijks 

die in vrije positie de bal beheerst 
binnenschoot: 0-1. Niet veel later 
brak Jesse Arendse weer eens op 
links door en zag dat zijn trekbal 
vanaf de doellijn pardoes door een 
van de verdedigers in blinde paniek 
tegen zijn eigen doelpaal werd 
geknald. In 67e minuut kreeg Vitesse 
een vrije trap op een meter of vier, 
vijf buiten het penaltygebied. Weer 
ging de trap van specialist Max 
Lodewijks richting de linkerboven-
hoek, maar via de binnenkant van 
de paal en de schouder van de 
keeper caramboleerde de bal het 
veld weer in.

Het laatste kwartier speelde De 
Meer alles of niets en stuurde de 
grote centrale verdediger naar het 
front. Dat leidde er toe dat de voor 
Rik Beentjes ingevallen Mustapha 
Agnuaou vanaf rechts vrij op de 
keeper kon afgaan maar die wist zijn 
inzet te keren. In de 85e minuut was 
het eindelijk wel raak. Met een snelle 
rush was Joey van Esveld de hele 
verdediging te snel af en bood met 
een simpel balletje opzij de meege-
komen Max Lodewijks een niet te 
missen kans: 0-2.

De buit leek binnen maar het liep 
tegen alle verwachting in héél 
anders. Want enkele minuten daarna 
bleef de hele verdediging bij een 
aanval over rechts wegens 
vermeend buitenspel staan zodat de 
bal heel eenvoudig kon worden 
binnengeschoten. Een vlagsignaal 
bleef echter uit en dus werd die 
tre�er goedgekeurd: 1-2. Daarna 
waren er nog mogelijkheden voor 
beide doelen, maar zoals gezegd 
moest de verdediging van Vitesse 

Vitesse levert in slotfase bijna 
punten in bij uitwedstrijd 
Castricum - In het afgelopen weekeinde stonden de beide kampioenen 
van de tweede klasse van vorig seizoen tegenover elkaar in de Amster-
damse Watersgraafmeer. Door het vertrek van diverse vaste waarden 
hebben de Amsterdammers dit seizoen �ink aan kracht moeten inle-
veren. Mede daardoor bivakkeert de ploeg in de onderste regionen met 
slechts vier punten uit tien duels. Op papier dus ditmaal géén sterke 
tegenstander voor Vitesse. Dat werd in het duel al snel duidelijk.

Vitesse was zondag oppermachtig, maar te gehaast in het afmaken van de kansen. 
Foto: aangeleverd
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Bakkum - Het vertrek van een 
chefkok is voor elk restaurant lastig. 
De identiteit van een restaurant 
hangt hier namelijk nauw mee 
samen. Het mag dan ook een klein 
wonder heten dat de zeer ervaren 
chefkok Carsten Röbling en de eige-
naren van Restaurant Aan het Bosch, 
Saskia Geraeds en Rob Redmeijer, 
elkaar bij toeval zo snel zijn tegen 
gekomen. De souschef bracht hen 
met elkaar in contact.

Tijdens de kennismakingsgesprekken 
bleek dat Carsten Restaurant Aan het 
Bosch al een tijdje aan het volgen 
was. Toen hij door corona moest 
vertrekken bij een voorgaande werk-

gever hoopte hij ooit bij Restaurant 
Aan het Bosch aan het werk te 
mogen gaan. Toen ook nog bleek dat 
Carsten in zijn carrière chefkok is 
geweest bij restaurants die Saskia en 
Rob ook hoog in het vaandel hadden 
staan, was de deal snel gesloten.

Het is chef Carsten gelukt om de stijl 
en hoge culinaire kwaliteit van het 
restaurant te behouden en zelfs nog 
te overtre�en. Een echte aanrader 
voor iedereen die van lekker eten 
houdt. Restaurant Aan het Bosch 
Bevindt zich in 4-sterren Boutique 
hotel Huize Koningsbosch aan de 
Heereweg 84. Zie ook www.huizeko-
ningsbosch.nl voor informatie.

Chefkok Carsten Röbling nieuwe 
ster bij Restaurant Aan het Bosch

Zacht gegaarde schol�let met cantharellen en Parmezaan. 
Foto: Rob Redmeijer / Restaurant Aan het Bosch

AGENDA
DONDERDAG 8 DECEMBER

Signeersessie door auteur Thomas 
Olde Heuvelt om 10.30 uur bij 
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19 in 
Castricum. Foto: 
Schrijverscentrale

Kunstenares Hannelieke van Beek 
van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig 
in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 
in Castricum. Zij heeft een toelich-
ting op de kunstwerken die zij 
momenteel in de kerk exposeert.

Overhandigen petitie ‘Niet 
wegstoppen maar huisvesten’ om 
19.15 uur in de hal van het 
gemeentehuis aan het Raadhuis-
plein 1 in Castricum.

VRIJDAG 9 DECEMBER
Gemeenteraadslid Marieke Kooter 
en commissielid Frits Puhl van 
GroenLinks houden spreekuur 
van 11.00 tot 12.00 uur op de 
weekmarkt van Castricum ter 
hoogte van het Bakkerspleintje 
Iedereen is welkom met vragen 
over plaatselijke politieke 
kwesties.

Amnesty-schrijfactie van 15.00 tot 
17.30 uur in de bibliotheek aan de 
Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. 
Info en aanmelden via https://
events.amnesty.nl/events/
schrijfactie-in-bibliotheek-
castricum.

Elf, de musical door musicalgroep 
The Cast uit Castricum om 20.00 
uur in het Kennemer Theater aan 
het Kerkplein 1 in Beverwijk. 
Kaarten en info via www.kenne-
mertheater.nl.

ZATERDAG 10 DECEMBER

Workshop kerstversieringen van 
glas maken van 10.00 tot 13.00 
uur bij Perspectief aan de Van 
Oldenbarneveldweg 37 in 
Bakkum. Aanmelden via www.
perspectiefcastricum.nl of mail 
naar activiteitenperspectief@
gmail.com. Foto: Annemieke 
Jurrjens

Elf, de musical door musicalgroep 
The Cast uit Castricum om 20.00 
uur in het Kennemer Theater aan 
het Kerkplein 1 in Beverwijk. 
Kaarten en info via www.kenne-
mertheater.nl.

Castricums DJ-duo Two Imaginary 
DJ’s om 20.00 uur in Buk Buk aan 
de Pastoor van Muijenweg 12 in 

Heiloo. Kaarten à 6,50 via www.
ticketkantoor.nl/shop/Dans-
avondBukBuk of aan de deur.

ZONDAG 11 DECEMBER

Workshop beeldhouwen in hout 
onder leiding van Anja Jonker bij 
Perspectief aan de Van Oldenbar-
neveldtweg 37 in Bakkum. Info en 
aanmelden via www.perspectief-
castricum.nl of mail naar activitei-
tenperspectief@gmail.com. Foto: 
aangeleverd

Oude stijl jazz om 13.30 uur in 
wooncomplex Sans Sousi aan 
Sans Souci 113 in Castricum met 
optreden van Dixiefun en aanslui-
tend een jamsessie. Toegang 
gratis.

Opening expositie ‘Digitaal 
Bomen Monument’ van 14.00 tot 
16.30 uur in Huize Koningsbosch 
aan de Heereweg 84 in Castricum.

Lezing Herenboerderij in Kenne-
merland om 14.30 uur in de 
dorpskerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. Entreeprijs 5 euro. 
Aanmelden via info@rvkcas-
tricum.nl en overmaken bijdrage 
via NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. 
Raad van Kerken Castricum onder 
vermelding van naam en titel 
lezing.

Concert ‘Joyeux Noel’ door Regio-
naal Projectkoor Castricum om 
14.30 uur in de Ter Coulsterkerk 
aan de Holleweg 111 in Heiloo. 
Kaarten à 15 euro via grotenel@
hotmail.com of 072 5117772. 
Indien voorradig ook vanaf 13.45 
uur aan de deur. Info via www.
projectkoor-castricum.nl. Foto: 
aangeleverd
Optreden koor Hitchmen om 
14.30 en 15.30 uur bij open atelier 
Marina & Sabrina aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum. Toegang gratis, een vrij-
willige bijdrage voor het koor is 
welkom.

Concert Sera�no String Trio om 
15.00 uur in Theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum met werk van Beet-
hoven, Dohnanyi en Schubert. 

Info en kaarten via www.geester-
hage.nl. Foto: aangeleverd

Optreden koor KlankCast om 
15.00 uur in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum. Info op www.deoude-
keuken.net. Foto: aangeleverd

Kerstproject ‘Breath of Heaven’ om 
15.30 uur in de St.-Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum met liederen van het 
projectkoor onder leiding van 
Marieke Zondervan. Toegang op 
basis van een vrijwillige bijdrage 
via deurcollecte.

MAANDAG 12 DECEMBER
Stiltewandeling om 09.45 uur 
(verzamelen 09.30 uur) vanaf de 
parkeerplaats bij bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Deelname 
is gratis, een geldige duinkaart is 
noodzakelijk. Info via telefoon-
nummer 0251 654064.

EXPOSITIES
Joshua Stam exposeert zijn schil-
derijen tot 1 februari in de 
ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel aan de 
Stationsweg (schuin tegenover 
het NS-station) in Castricum. Te 
bezichtigen van maandag tot en 
met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 
uur. Info via www.tuinvankapi-
teinrommel.nl.

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk 
aan de Van Oldenbarneveldweg 
32 in Bakkum is elke vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur geopend voor 
publiek. Momenteel is hier de 
expositie ‘Face Fears’ te zien. 
Tevens elk tweede weekeinde van 
de maand geopend op zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 18.00 
uur.

Het Kunst- en Lichtjespad is van 
13 tot en met 17 december dage-
lijks van 16.30 tot 20.00 uur te zien 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
aan de Stationsweg (schuin 
tegenover het NS-station) in 
Castricum. Toegang gratis. Info via 
www.tuinvankapiteinrommel.nl.

De expositie ‘In verwachting…’ 
toont werk van Hannelieke van de 
Beek dat aansluit bij Advent en 
Kerst en is tot en met 1 januari te 
zien in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Geopend 
op donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 
uur. Toegang gratis.

De expositie ‘Castricum Spoort’ 
van Oud-Castricum over de 
geschiedenis van de Castricumse 
spoorlijn is tot en met april 2023 
te bezichtigen in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg 1b in 
Castricum. Geopend elke eerste 
en derde zondag van de maand 
tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Toegang 1 euro (gratis voor 
leden).

Castricum - Sinds de zomervakantie 
is elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur het Crea Café in gebouw De 
Landbouw aan de Dorpsstraat 30. Dit 
is een samenwerking tussen Stich-
ting Welzijn Castricum en de Evange-
liegemeente Castricum. Het Crea 
Café is een plek waar iedereen 
welkom is, die het leuk vindt om 
onder het genot van een kopje ko�e 
of thee creatief bezig te zijn. Ook als 
je (nog) niet creatief bent, maar je 
vindt het gewoon gezellig om langs 
te komen voor een kopje ko�e of 
thee, dan ben je welkom. Er worden 
verschillende creatieve activiteiten 
aangeboden zoals kaarten maken, 
haken en tekenen. Op zaterdag 17 
december kun je langskomen om 
een (sleutel)hanger te maken van 
FIMO-klei. De ochtend zal een feeste-
lijk tintje krijgen. FIMO-klei is een �jn 

product om te verwerken. Je kunt er 
van alles mee maken, het droogt niet 
uit en wordt pas hard op het 
moment dat je het in een oven 
afbakt op ongeveer 110 graden. Het 
is tevens de laatste zaterdag dat dit 
jaar het Crea Café zal worden 
gehouden. Daarna is iedereen vanaf 
7 januari  weer welkom. Stuur een 
bericht naar creacafe1901@gmail.
com voor overige informatie.

Vier Kerst met FIMO-klei

Samen leuke (sleutel)hangers maken 
van FIMO-klei. Foto: aangeleverd

Wie eenmaal lid is van Perspectief 
mag zo vaak hij wil met welke materi-
alen dan ook in diverse technieken bij 
één van de werkgroepen komen 
werken. Voor wie nog een creatieve 
hobby zoekt biedt Perspectief een 
basiscursus tekenen aan. Deze zes 
weken durende cursus start op vrij-
dagmiddag 20 januari van 13.30 tot 
16.00 uur en staat onder leiding van 
de ervaren kunstenares en docente 
Fré Ham. Omdat tekenen de basis is 
van de meeste kunstuitingen, leert Fré 
aan de cursisten om te tekenen wat je 

ziet en niet wat je denkt te zien. Verder 
worden behandeld onderwerpen als 
perspectief, verhoudingen, compositie 
en toonwaarde. Zo leren de cursisten 
hoe je moet kijken naar een onder-
werp om het daarna zelf op papier te 
kunnen zetten. Er wordt gewerkt op 
groot formaat papier voornamelijk 
met houtskool naar stillevens. Tijdens 
de laatste lessen komt er meer kleur in 
de tekeningen. 
Kijk op www.perspectiefcastricum.nl 
of mail naar activiteitenperspectief@
gmail.com om aan te melden.

Basiscursus tekenen
Bakkum - Ook het komende jaar biedt weer kansen om nieuwe hobby’s te 
ontdekken, bijvoorbeeld bij Perspectief. Deze vereniging voor beeldende 
vormgeving heeft zijn ateliers aan de Van Oldenbarneveltweg. Hier 
wordt dagelijks in de vele werkgroepen naar hartenlust gewerkt met 
verf, steen, glas, hout, klei en diverse tekenspullen.
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Door Henk de Reus

Rein kwam op 29 september 1936 in 
Heiloo ter wereld en was de oudste 
in een gezin met vier kinderen. De 
wieg van Thea stond in Schoorl. Ze 
was de jongste van het gezin en had 
nog een broer en een zus.

Het Gulden Vlies
De vader van Rein was vertegen-
woordiger. Thea’s vader was grond-
werker van beroep. In 1958 leerden 
ze elkaar kennen op de dansvloer 
van Het Gulden Vlies in Alkmaar. Er 
sprongen niet direct vonken over. 
Thea: ,,Ik was best wel lang voor m’n 
leeftijd (17). Ik zag dat Rein best 
groot was. Daarom danste het lekker 
samen. Omdat hij vier jaar ouder was 
dan ik en daarom wat meer levenser-
varing had keek ik ook wel wat tegen 
hem op, denk ik.’’ Rein weet niet meer 
precies waarom hij Thea leuk vond. 
,,Ze danste wel lekker en ik viel wel 
op types zoals zij.’’ Als fanatiek 
sporter was de eerste vraag van Rein 
aan Thea ,,Hou je van sporten?’’ 
Thea’s antwoord was een resoluut 
‘Nee’. ‘Oeps, geen lekkere start voor 
een �rst date’ moet Rein toen 
hebben gedacht. Maar ze bleken 
genoeg andere interesses te delen 
om voor een relatie te gaan. Zo 
beschikken ze beiden over groene 
vingers. In hun tuin aan de Bogerd-
laan konden ze zich dan ook lekker 
uitleven.

Omdat Rein in Heiloo en Thea in 
Schoorl woonde heeft Rein tijdens 
de vier jaar verkering �ink wat kilo-
meters op de �ets afgelegd. Maar ja, 
je bent sportman of niet en je moet 
wat voor je lie�e over hebben. Om te 
kunnen trouwen hadden ze een huis 
nodig. Dit kwam te staan op een 
stukje grond aan de Bogerdlaan dat 
Rein hier speciaal voor had gekocht. 
Ze lieten het huis zelf bouwen. Hier 
woonden ze vele jaren met plezier.

Koude huwelijksnacht
Thea herinnert zich nog dat de 
huwelijksdag fantastisch en zonover-
goten was. ,,We trouwden in de 
Ruïnekerk in Bergen. Omdat Koning 
Winter in 1962 al vroeg zijn intrede 
had gedaan en de nachten daarom 
best koud waren dacht Rein mij te 
kunnen behagen door de kachel ’s 

morgens alvast hoog te zetten.’’ Ze 
bleken na het trouwfeest van een 
koude kermis thuis te komen, want 
toen Rein Thea over de drempel tilde 
bleek dat de kachel overdag was 
uitgegaan. De romantiek schijnt er 
die nacht niet onder geleden te 
hebben.

Het was het begin van een strenge 
winter waarin Reinier Paping onder 
barre weersomstandigheden de 
Elfstedentocht won (1963). Rein: ,,Ik 
deed ook mee maar werd op een 
gegeven moment met een aantal 
anderen van het ijs gehaald omdat 
de kwaliteit van het ijs te slecht was 
en alles was dicht gesneeuwd. Je zag 
soms geen hand voor ogen.’’ Rein 
deed het in de jaren hierna nog eens 
dunnetjes over tijdens de alterna-
tieve Elfstedentocht in Noorwegen 
en Zweden. Hij werd schaats oefen-

meester bij de KNSB. In deze functie 
begeleidde hij 25 jaar vele jonge 
schaatsliefhebbers op de weg naar 
de top.

Gezin
Het bruidspaar kreeg twee kinderen, 
Annette en Dirk. Inmiddels is de 
familie verrijkt met vier kleinkin-
deren. Rein werkte 45 jaar als 
controller bij Stoel Van Klaveren in 
Alkmaar. In z’n vrije tijd was hij vele 
jaren raadslid in de toenmalige 
gemeente Limmen. Ook was hij er 
vier jaar wethouder. Thea was voor 
haar huwelijk als telefoniste/recepti-
oniste werkzaam bij de Hollandse 
Tapijtindustrie. Toen ze 40 was heeft 
ze in Aalsmeer een cursus als bloem-
bindster gevolgd en gaf hierna jaren 
zelf cursussen aan anderen.

Gezondheid en hobby’s
Rein en Thea genieten nog een prima 
gezondheid, iets waar ze heel dank-
baar voor zijn. Samen gaan ze twee 
keer per week naar de gym en Thea 
doet ook aan yoga. Ze beschikken 
beiden over groene vingers. In de 
tuin bij hun woning aan de Bogerd-
laan hebben ze zich dan ook jaren 
kunnen uitleven. Sinds 4 jaar wonen 
ze tot volle tevredenheid in een 
appartement aan de Meidoornlaan. 
Hier beperkt het tuinieren zich tot 
het bijhouden van de planten op het 
balkon. Rein houdt zich ook bezig 
met familieonderzoek.

In het weekend van 26 en 27 
november vierden ze samen met hun 
kinderen het 60-jarig huwelijksjubi-
leum in een Van der Valk-hotel in 
Harderwijk. Het feest kreeg een 
bijzonder tintje omdat dochter 
Annette, die al jaren in Mexico 
woont, speciaal voor deze gelegen-
heid vanuit haar nieuwe heimat was 
overgekomen.

Limmen - Rein Koelemeij (86) en Thea Koelemeij-Mink (82) vierden op 30 
november hun diamanten huwelijksfeest. Ze leerden elkaar op een dans-
avond in Het Gulden Vlies kennen. In de vier verkeringsjaren die volgden 
heeft Rein heel wat kilometers bij elkaar ge�etst om Thea te kunnen zien. 
Als op en top sportman had hij alles voor de liefde over.

Rein Koelemeij moest heel wat 
kilometers voor zijn Thea fietsen

Rein en Thea Koelemeij vierden onlangs hun 60-jarig huwelijksfeest. 
Foto: Henk de Reus

Thea en Rein op hun trouwdag (30-11-1962) bij de Ruïnekerk in Bergen.
Foto: aangeleverd

Wanneer ouderen gescheiden 
wonen als gevolg van een verpleeg-
huisopname kunnen ouderen zich 
laten registreren als ‘gehuwd maar 
duurzaam gescheiden levend’. Dat 
levert een hogere AOW op van circa 
402 euro per persoon, per maand. 
Deze keuze heeft direct consequen-
ties voor de hoogte van de eigen 
bijdrage van de verpleeghuiszorg die 
het Centraal Administratie Kantoor in 
rekening brengt. Ook zal er dan meer 
inkomstenbelasting betaald moet 
worden en betekent het een vermin-
dering van de zorgtoeslag en huur-
toeslag. Hierdoor kan het gevonden 
voordeel direct omslaan in een hele 
grote extra kostenpost! Zo kan het 
voorkomen dat echtparen met een 
partner in een verpleeghuis 
honderden, soms zelf duizenden 

euro’s laten liggen!
Ciska Riezenkamp (FitBudget) is zich 
gaan verdiepen in de �nanciën 
rondom het wonen in een verpleeg-
huis. Ze vindt het niet juist dat infor-
matie om meer voordeel te behalen 
zo slecht te vinden is. Hierdoor lopen 
veel mensen inkomen mis. De bespa-
ring die FitBudget gemiddeld bereikt 
is 7.000 euro per jaar. Er zijn uitschie-
ters bij tot  20.000 euro, maar soms 
blijft het voordeel ‘beperkt’ tot rond 
de 800 euro. In alle gevallen levert 
het voordeel op voor de klanten. Als 
er geen besparing kan worden 
gevonden is de hulp gratis. In alle 
overige gevallen wordt een vergoe-
ding van 20% van het berekende 
voordeel over het komende jaar 
gevraagd.’’ Meer informatie op www.
�tbudget.nl, of bel: 06 19952210. 

Echtparen met partner in 
verpleeghuis laten geld liggen
Regio - De krantenkoppen staan er bol van: hoge in�atie, schulden en 
heel veel gezinnen die niet rond kunnen komen. Dat geldt ook voor echt-
paren waarvan een van de partners in een verpleeghuis is opgenomen.

Er wordt veel voordeel misgelopen door echtparen met een partner in een 
verpleeghuis. Foto: aangeleverd

Het tweetal stelt: ,,Door niets te doen 
aan vermindering van ongelijk-
vloerse spoorwegkruisingen leidt 
deze variant tot zeer gevaarlijke situ-
aties en vergroot deze de kans op 
ongelukken op de spoorwegover-
gangen. De Fietsersbond-variant 
veronderstelt ten onrechte dat het 
autogebruik in de toekomst zal 
verminderen. Vanuit bestuurlijk 
perspectief lijkt het ons gevaarlijk om 
het verkeersbeleid op deze onbe-
wezen aanname te baseren.’’ 
Lute en Van der Eng wijzen erop dat 
het niet vanzelfsprekend is dat die 
gedragsverandering bij de wegge-
bruikers daadwerkelijk tot stand zal 
komen. Als dat niet lukt, blijft de 
gemeente Castricum volgens hen 

achter met twee dorpskernen die 
structureel van elkaar zijn 
gescheiden door een spoorsnelweg 
die tot grote onveiligheid leidt. Ze 
zijn het eens met het gemeentebe-
stuur dat alleen voor een robuuste, 
toekomstbestendige, bedrijfszekere 
en veilige verkeersoplossing dient te 
worden gekozen. ,,De Fietsersbond-
variant kwali�ceert volgens ons niet, 
doordat wordt uitgegaan van 
onjuiste veronderstellingen en 
doordat het voorbij gaat aan de 
nadelige gevolgen van spoorboek-
loos rijden voor de veiligheid van de 
gelijkvloerse spoorwegovergangen.’’ 
Morgenavond bespreekt de raads-
commissie de verschillende varianten 
voor het verkeersprobleem.

Castricum - De door de Fietsersbond ingediende oplossing voor de 
verkeersproblematiek op de Beverwijkerstraatweg is volgens Fons Lute 
en Henk van der Eng de meest ongunstige optie voor Castricum en 
Bakkum. Ze hebben de denktank, die de varianten moet beoordelen, 
gevraagd om hun visie bij de discussie te betrekken. Vorig jaar dienden 
Lute en Van der Eng de zogenoemde groene variant in als 
burgerinitiatief.

Lute en Van der Eng: ‘Variant 
Fietsersbond meest ongunstig’



Wonen op slechts 
vijftien vierkante meter... 
hoe dan?

Slimme tips voor het 
creëren van rust en 
sfeer in huis

Zo kies je de ideale 
planten voor in jouw 
woonkamer



Een bekend Scandinavisch woonwarenhuis liet 
jaren geleden in de showroom al zien dat het 
heel goed mogelijk is om op een betrekkelijk 
geringe oppervlakte te kunnen wonen. Maar 
vijftien vierkante meter is natuurlijk wel erg 
weinig. Het landelijk gemiddelde ligt ruim vier 
keer zo hoog en zelfs in een stad als 
Amsterdam, waar woonruimte schaars is en 
een studentenkamer soms oogt als een ruime 
bezemkast, is de gemiddelde woonoppervlakte 
nog altijd ruim drie keer zo groot.

Afstand doen van spullen
Wie altijd gewoond heeft in een grote woning, 
zal afstand moeten doen van spullen om 
kleiner wonen mogelijk te maken. Je kunt er 

natuurlijk ook voor kiezen om spullen elders op 
te slaan, maar daarbij moet je jezelf eerst eens 
afvragen waarom je dat zou willen. Kennelijk 
heb je de spullen dan niet echt nodig! Natuur-
lijk zijn er altijd wel wat spullen die je alleen in 
een bepaald deel van het jaar nodig hebt. 

De kampeerspullen die je alleen in de zomer-
maanden gebruikt, kun je in de wintermaanden 
elders opslaan, terwijl je dan juist de kerstdeco-
raties en andere winterspullen uit de berging 
haalt. Maar de echte minimalist heeft nauwe-
lijks spullen in huis.

Terug naar de basis
Wat heb je nodig om te kunnen leven? Eten en 
drinken, goede nachtrust en persoonlijke 
hygiëne zijn eigenlijk het enige, toch? Een koel-
kast en wasmachine zijn dus �jn, evenals een 
bed om in te slapen. Maar tegenwoordig puilt 
ons huis vaak uit van de apparatuur die feitelijk 
als luxe kan worden beschouwd. Een vaat-
wasser, een wasdroger, een gourmetstel, een 
blender, enzovoort. 

Hoe minder spullen je in huis hebt, hoe minder 
kastruimte je ook nodig hebt. Neem maar een 
voorbeeld aan een vakantie in een hotel. Als je 
daar een week kunt leven, lukt dat ook langere 
tijd, toch? Het is vooral een andere manier van 
denken die je jezelf moet aanmeten!

Wonen op slechts vijftien 
vierkante meter… hoe dan?

Kleiner wonen is de trend. Senioren krijgen het advies om hun riante gezinswoning te 
verlaten en in plaats daarvan een appartement te betrekken, om de doorstroming op 
de woningmarkt te bevorderen. Starters kunnen een woning niet of nauwelijks meer 
�nancieren en overwegen een tiny house of containerwoning. Maar voor wie het niet 
gewend is, is het best een uitdaging om een woning in te richten met alles wat je nodig 
hebt op slechts vijftien vierkante meter oppervlakte.

Zijn jullie al eens bij Sondag geweest?!

De Son schijnt van
woensdag t/m zaterdag
10:00 - 17:00 uur

Burg.
Nieuwenhuisstraat 16
1906 CM Limmen
www.son-dag.nl
info@son-dag.nl
(072) 222 4155

De stoerste, eigenwijze woonwinkel van
400 m2 met de mooiste meubels, de
nieuwste woonaccessoires, hipste kleding
en het juiste adres voor de leukste en
betaalbare cadeautjes.

Neem nu contact op voor prijzen en informatie Tot Sondag!
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Nieuwenhuisstraat 16
1906 CM Limmen
www.son-dag.nl
info@son-dag.nl
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De stoerste, eigenwijze woonwinkel van
400 m2 met de mooiste meubels, de
nieuwste woonaccessoires, hipste kleding
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Neem nu contact op voor prijzen en informatie Tot Sondag!

Licht of donker
Een plant kan niet zonder licht. Wanneer een 
plant dag en nacht in een totaal verduisterde 
ruimte zou staan, zul je er niet lang plezier van 
hebben. Maar er zijn planten die aan een klein 
beetje licht al genoeg hebben, terwijl andere 
planten het liefst urenlang in de felle zon staan. 
Een cactus is daar een goed voorbeeld van. Die 
groeien in het wild in woestijnachtige 
gebieden, waar de zon de hele dag direct op ze 
schijnt. Het deert deze plant niet, dus ook bij 
jou thuis in de vensterbank kun je een cactus 
prima laten gedijen in het zonlicht. Voor 
vetplanten geldt hetzelfde; zet ze gerust in de 
volle zon! Andere zonaanbidders zijn de chris-
tusdoorn, de vingerplant en de vijg. Dit zijn 
overigens slechts enkele voorbeelden, je kunt 
er nog veel meer vinden bij de plantenspeciaal-
zaken en kwekerijen. Heb je daarentegen juist 
weinig lichtinval in huis, kies dan bijvoorbeeld 
voor de vrouwentong (sansevieria), aronskelk, 
lepelplant of varen.

Veel of weinig water
Waar je de ene plant intensief moet verzorgen 
door meerdere keren per week water te geven 

en soms te snoeien of verdorde bloemen te 
verwijderen, kun je andere planten bijna 
verwaarlozen en nog zullen ze het overleven. Je 
moet dus bij aanschaf ook afwegen hoeveel tijd 
je eraan wilt (en kunt) besteden. Als je al 
gekozen hebt voor een plant die het goed doet 
in de schaduw, dan weet ja al bijna zeker dat ook 
het onderhoud doorgaans niet veel tijd zal 
vergen. We noemden hierboven al de vrouwen-
tong, dit is een mooi voorbeeld van een plant 
die het met weinig water prima redt. Ook 
planten in de volle zon kunnen soms met weinig 
water uitstekend overleven. De cactus is hier 
een goed voorbeeld van. Die zal echt niet direct 
het loodje leggen als je twee weken wegens 
vakantie niet aan het begieten toe komt.

Hoog of laag
Een plant in een pot op de grond? Dan moet 
het wel een plant zijn die behoorlijk de hoogte 
in gaat, anders schiet het idee zijn doel voorbij. 
Omgekeerd kies je natuurlijk niet voor een hele 
hoge plant om op een plank aan de wand te 
zetten. Voorbeelden van hoge kamerplanten 
zijn de bamboe stokpalm, de vioolplant en de 
yucca. Laag blijvende kamerplanten zijn de 

Zo kies je de ideale planten 
voor in jouw woonkamer

Er zijn meerdere redenen te bedenken om planten in je woonkamer te zetten. Op de 
eerste plaats zorgen ze voor meer sfeer. Je haalt als het ware de natuur in huis en daar 
vaar je zelf ook wel bij. Een andere goede reden voor de aanschaf van kamerplanten is 
dat ze zorgen voor wat extra zuurstof in je woonkamer. Bovendien zijn er ook planten 
die allerlei kwalijke sto�en uit de lucht opnemen. Je hebt dus aan een plant niet alleen 
een mooi decoratief element aan je interieur toegevoegd, met de juiste keuze heb je er 
een volautomatische luchtzuiveraar bij! De vraag is natuurlijk welke planten het best 
passen in jouw woonkamer. Elke plant is anders, hieronder lees je op welke manier je 
het beste te werk kunt gaan.

pannenkoekplant, de aloë vera en het kruis-
kruid. Lage planten doen het goed op kasten, 
in hangmandjes en op wandrekken.

Bemesting
Het toedienen van plantenvoeding is een 
belangrijk onderdeel van de verzorging. Welis-

waar zal een plant het gerust een tijdje 
volhouden zonder extra voedingsmiddelen, 
maar als je ze wel toedient, zorg je voor een 
extra sterke plant die zich beter kan ontwik-
kelen. Plantenvoeding koop je bijvoorbeeld bij 
plantenspeciaalzaken, bouwmarkten en 
tuincentra.



Warm de winter 
door met onze 
nieuwe collectie 
gordĳ nen, 
karpetten en 
vloerbedekking. 

Gordĳ nen 
brengen 

letterlĳ k en 
fi guurlĳ k de 
warmte in 

je huis

Warm de winter 
door met onze 
nieuwe collectie 

De mooiste
PVC vloeren
voor iedere
woonwens 



Het begint allemaal met een goed lichtplan. 
Hiervoor heb je allereerst een plattegrond van 
de woonkamer nodig. Die plattegrond moet 
goed op schaal getekend zijn. Je gaat hier de 
lichtpunten intekenen. De verlichting kun je 
grofweg in drie categorieën verdelen. Je begint 
met het indelen van de functionele verlichting. 
Dit is bijvoorbeeld de verlichting die je nodig 
hebt boven de eettafel en op een eventuele 
werkplek. Daarna volgt de accentverlichting. Dit 
is verlichting die je gebruikt om een speci�ek 
onderdeel van het interieur uit te lichten. Denk 
hierbij aan een lamp die een kunstwerk in de 
schijnwerpers zet of verlichting die de aandacht 
vestigt op een bepaald meubelstuk. Tenslotte 
kies je voor decoratieve verlichting om het 
geheel compleet te maken. Dit is sfeerverlich-
ting die vooral bedoeld is om mooi te zijn en 
niet of nauwelijks werkelijk bedoeld is om te 
verlichten. Ook kaarsen kun je tot deze cate-
gorie rekenen. Je zorgt met deze decoratieve 
verlichting voor de ver�jning van je lichtplan.

Gezinssituatie
Wanneer je alleen woont, heb je zelf de vrije 
hand in het opstellen van jouw lichtplan. In een 
gezinssituatie moet je rekening houden met 
alle bewoners. Iemand van 25 jaar heeft door-
gaans minder behoefte aan licht dan iemand 

van de generatie daarboven. Als we ouder 
worden, hebben we meer licht in huis nodig, 
soms wel 3,5 keer zo veel! Dit is iets om reke-
ning mee te houden bij het maken van je licht-
plan. Het is aan te bevelen om de functionele 
verlichting te voorzien van een dimmer. Let 
erop dat niet elk type ledlamp geschikt is om op 
een dimmer aan te sluiten. Houd hier dus bij de 
aanschaf goed rekening mee en laat je goed 
informeren over het type lamp. Met een 
dimmer zorg je ervoor dat elke lamp de 
gewenste hoeveelheid licht geeft en dit kun je 
bijstellen op elk gewenst moment.

Contrasten
Het is belangrijk om bij het opstellen van het 
lichtplan gebruik te maken van contrasten. Hier-
door creëer je een e�ect dat je het beste kunt 
vergelijken met de situatie in de vrije natuur. 
Wanneer de zon schijnt, ontstaat er schaduw. 
Zo werkt het ook in huis. Je wilt niet overal in 
huis precies dezelfde lichtintensiteit waar-
nemen, maar in plaats daarvan een beetje 
spelen met licht en donker. Bovendien kun je 
een optische illusie creëren door gebruik te 
maken van indirect licht. Dit wil zeggen dat je 
het licht van een lamp laat weerkaatsen tegen 
een wand of plafond. Op die manier zorg je 
voor een ruimtelijk e�ect. Een ander aandachts-

DONKERE DAGEN: 

Maak het gezellig met 
sfeervolle ledverlichting

De sfeer in huis is medebepalend voor jouw eigen welbevinden. Daarom is het belang-
rijk om hieraan voldoende aandacht te schenken. Je moet jezelf echt thuis voelen in je 
woonkamer. Dat bereik je door de inrichting zorgvuldig te kiezen, maar ook door de 
juiste verlichting toe te passen. De verlichting is belangrijker dan veel mensen 
bese�en. Maar hoe zorg je voor het beste eindresultaat?

punt is de kleur van jouw interieur. Als je veel 
donkere meubels of een donkere vloer hebt, 
moeten er meer lichtbronnen zijn om dat te 
compenseren. Donkere tinten absorberen 
namelijk het licht in hoge(re) mate.

Aansluitpunten
Wellicht een open deur, maar toch belangrijk 

om even te benoemen, zijn de aansluitpunten. 
Het is zaak om de bekabeling zo goed mogelijk 
weg te werken. Je wilt niet overal langs de 
wanden kabels zien, maar je bent wel afhanke-
lijk van de plaats waar zich de wandcontact-
dozen bevinden. Denk hier vooraf goed over na. 
Welke lamp wil je aansluiten op welk 
stroompunt?

Foto: Bos Media Services

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels
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Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’
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openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur
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Lamoraalweg 69 | Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘De Weidjes’
Telefoon 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 en za. 10.00-16.00 uur.

Zondag 
12 februari zijn 

wij geopend 
van 12.00-16.00 uur

Kom 
vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!

Schouwen - Haarden - Kachels

Aldor Verlichting  |   Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

Sfeervol uw huis 
verlichten met led verlichtingverlichten met led verlichting



Ook als er nu nog geen huis is, kan er nog wel 
gebruik gemaakt worden van deze hoge schen-
kingsvrijstelling door in 2022 alvast een kleine 
schenking (bijv.  € 1.000) en een beroep op de 
schenkingsvrijstelling te doen. Is er in 2023 wel 
een eigen woning, dan kan de hoge schen-
kingsvrijstelling verder worden aangevuld. Lukt 
dit niet, dan hoeft de hoge schenking niet 
plaats te vinden.

De schenking moet gebruikt worden voor de 
aankoop of verbouwing van een eigen huis. 
A�ossen van de hypotheek mag ook. En de 
ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud 
zijn. De schenker kan ook extra voorwaarden 
stellen. Bijvoorbeeld dat de schenking in 
mindering komt op de erfenis. Of het uitsluiten 
van de partner van uw (klein)kind. Dit komt 
allemaal in een schenkingsovereenkomst vast 
te liggen.

Alternatieven na 2023
Het blijft na 2023 nog steeds mogelijk om 
(klein)kinderen te helpen met kopen van een 
eerste eigen woning. U mag geld lenen mits dit 
zakelijk gebeurt (bij voorkeur met een overeen-
komst) waarbij de rente belangrijk is. Deze 
moet gelijk zijn aan wat een bank zou vragen. 
Een voorbeeld: stel u leent € 50.000 aan uw 
(klein)kind voor een eigen woning tegen 4,8% 
rente, dan is dit € 2.400 per jaar. Vervolgens 
kunt u deze rente onder de algemene schen-
kingsvrijstelling (€ 6.035 aan kinderen en 
€ 2.418 overige personen in 2023) terug-
schenken, geheel of gedeeltelijk.

De HypotheekAcademie heeft veel ervaring met 
schenk/leenconstructies binnen families en 
helpt u graag met de afwegingen en benodigde 
overeenkomsten. Kijk op 
www.hypotheekacademie.nl of neem contact 
op via e-mailadres susan@hyptheekacademie.nl 
of telefoonnummer 072 5317541. 
(Foto: Andrea Piacquadio via Pexels)

De jubelton wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. In 2023 is de schenkingsvrijstelling al 
fors lager; € 28.947. Tot eind 2022 mag u nog maximaal €106.671 belastingvrij 
schenken voor de eigen woning. Aan uw kind, uw kleinkind of aan anderen.

De jubelton wordt afgeschaft, 
laatste kans in 2022!

Hoe zou jouw leven er uitzien 
als het thuis opgeruimd zou zijn?

Nooit meer zoeken naar spullen, gezellig aan tafel 
eten, weer mensen uit durven nodigen, rust om 
een boek te lezen of hobby’s uit te oefenen, …

Wil jij dit ook?
Dan ben ik jouw reddende (kerst)engel, wie weet 
help ik jou al een eindje op weg voor de feestdagen.

Als opruimcoach help ik je o.a. bij het creëren van rust, 
ruimte, overzicht en als klap op de vuurpijl geef ik ook 
nog stylingadvies. Neem contact met mij op voor een 
vrijblijvend intakegesprek. 

Wil je om de maand tips ontvangen op het gebied van 
opruimen, administreren en agenderen meld je dan aan 
via mijn website: 

www.opruimgeluk.nl | 06 17 383 382
lisa@opruimgeluk.nl 

Bespaar op energiekosten met een nieuw kunststof of aluminium kozijn, 
creëer verbintenis tussen jouw woning en tuin met een schuifpui.
Inbraakwerend en super kwaliteit. Hoge isolatiewaarde, 
nooit meer schilderen en in vele kleuren leverbaar.
Bovenal; vermeerder de waarde van jouw woning.

Blaas jouw huis
nieuw leven in

Meer weten? Advies op maat?
Bezoek onze website of geef gerust een belletje! 
Ook komen wij graag bij u langs.
Tel. 06 534 77 231, info@happykozijnen.nl

• Kozijnen • Schuifpuien • Rolluiken • Deuren

Een bekende fout die veel mensen maken, is 
dat ze kiezen voor veel kleine meubels. Het is 
juist verstandig om niet zo veel meubels in huis 
te zetten en te kiezen voor de wat grotere 
meubelstukken. Een tweezitsbank met daar-
naast nog enkele losse fauteuils oogt romme-
liger en drukker dan een grote hoekbank 
waarop je met vijf of zes mensen kunt zitten. 
Hoe meer meubels je in een ruimte zet, hoe 
meer je het overzicht dreigt te verliezen.
Hetzelfde geldt ook voor het plaatsen van open 
kasten. Wanneer je een open kast plaatst, zie je 
dus alle dingen die erin staan. Dat lijkt 
misschien leuk, maar het maakt de kamer ook 
een stuk rommeliger. Als het een gesloten kast 
is, oogt het geheel veel rustiger. Pas ook op met 

het ophangen van allerlei plankjes aan de 
wand. Ze zijn natuurlijk handig en ze kunnen 
zelfs wat extra dimensie aan de ruimte geven, 
maar beperk het wel enigszins, anders wordt 
het te druk.
Geef de wanden bij voorkeur een lichte of 
koele kleur. Niet voor niets wordt traditioneel 
veelal voor witte wanden gekozen. Toch liever 
wat kleur? Ga dan bijvoorbeeld voor grijs of 
lichtblauw. Als je zou kiezen voor een rode 
wand, maak je de kamer optisch kleiner. Dat is 
doorgaans niet wat je wilt. Ook is het slim om 
spiegels op te hangen wanneer je de ruimte 
groter wilt laten lijken. Laat de vloer bij voor-
keur doorlopen over de hele verdieping, want 
ook dat geeft een ruimtelijk e�ect.

Slimme tips voor het creëren 
van rust en sfeer in huis

Ga je voor het eerst op jezelf wonen? Of heb je al langere tijd een eigen woning en heb 
je besloten om het interieur te gaan vernieuwen? Het is belangrijk om de juiste balans 
te vinden, zodat het geheel rustig oogt en je de juiste sfeer kunt creëren. Maar hoe doe 
je dat? Met een aantal simpele tips helpen we je hiermee op weg!

Jarenlang werkte Ben Lute voor bouwbedrijf 
Lute & Opdam, terwijl zijn zoon Danny een 
bouwkundige achtergrond heeft met inmid-
dels zo’n vijf jaar ervaring in het vak. Onder de 
naam Happy Kozijnen heeft het tweetal zich 
gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van 
goede, betaalbare kozijnen in Castricum en 
wijde omstreken, met name vervaardigd uit 
kunststof of aluminium. Deze kozijnen gaan 
lang mee en hebben vrijwel geen onderhoud 
nodig. Ben en Danny garanderen samen met 
de leverancier een product van topkwaliteit. 
Het assortiment willen ze geleidelijk uitbreiden 
met rolluiken, garagedeuren en hekwerken in 
aluminium en staal. 

Toe aan nieuwe kozijnen? Maak dan zelf wat 
foto’s van de bestaande situatie en stuur die 
met de afmetingen naar Happy Kozijnen. Op 
basis hiervan ontvang je een richtprijs, inclusief 
plaatsing en afwerking. Levering zonder plaat-
sing is uiteraard ook mogelijk, zowel voor parti-
culieren als zakelijke klanten. Na het ontvangen 
van de richtprijs kan een persoonlijke afspraak 
ingepland worden. Tijdens het bezoek aan huis 
kun je voorbeelden bekijken, pro�elen en 
kleuren doornemen en worden de exacte 
maten opgemeten. Nieuwsgierig geworden? 
Neem gerust vrijblijvend contact op via 
www.happykozijnen.nl of bel naar 
06 53477231.

Nieuwe kozijnen aanscha�en? Happy Kozijnen maakt het eenvoudig en betaalbaar! 
Vader en zoon Ben en Danny Lute hebben het eerste jaar van hun gezamenlijke onder-
neming er inmiddels opzitten en kijken met trots terug. De naamsbekendheid stijgt en 
het aantal nieuwe aanvragen neemt ook toe. ,,Vooral dankzij mond tot mondreclame, 
dat is het mooiste dat je kunt hebben’’, aldus Ben en Danny.

Happy Kozijnen plaatst zeer betaal-
bare kwaliteitskozijnen bij jou thuis






