
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 11 december 2019

Bezorgers 
en en  fi ne 

feestdagen
Castricum - Volgende week breekt 
de mooiste tijd van het jaar aan 
voor onze bezorgers. Dan bezor-
gen zij samen met de Castricum-
mer hun nieuwjaarswens. Zij ho-
pen natuurlijk op waardering van 
de lezers. In weer en wind heb-
ben zij weer een jaar lang de gratis 
krant boordevol lokaal nieuws we-
kelijks bij u thuisgebracht.

 aar in eren e er
Castricum - Op 4 december waren de tien kinderen van Pé Dekker en Mien Zonneveld 700 jaar, bij elkaar 
opgeteld. Zij hebben dit in familiekring gevierd en voor de gelegenheid een foto gemaakt op Schouten-
bosch, waar acht van de tien kinderen zijn geboren. Zij hebben daar gewoond van juni 1945 tot met ju-
li 1961. (Foto: aangeleverd)

Jeugdfonds Sport & Cultuur breidt doelgroep uit

in eren van  tot  aar 
oen n  oo  ee in a tri

Kinderen in minimagezinnen 
doen mee 
Waar thuis geen geld is om mee te 
doen aan sport- en culturele activi-
teiten, lopen kinderen allerlei kan-
sen mis die voor leeftijdsgenootjes 
misschien vanzelfsprekend zijn. 
Door te sporten of creatief bezig te 

zijn, ontwikkelt een kind zich bij-
voorbeeld beter en wordt de kans 
op sociale uitsluiting kleiner. Dit is 
belangrijk voor de ontwikkeling en 
toekomst van het kind en voor het 
gezin. Die ontwikkeling heeft uit-
eindelijk een positief e� ect op soci-
ale cohesie in de samenleving.

Wat het Jeugdfonds kan doen
Het Jeugdfonds creëert kansen 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die 
om � nanciële redenen geen lid 
kunnen worden van een sport- of 
cultuurvereniging. Het gaat om re-
guliere sporten als voetbal, volley-
bal en tennis of creatieve bezighe-
den als dansen, muziek maken of 
deelnemen aan de scouting. Via de 
spelregels wordt het via het Jeugd-
fonds wel mogelijk voor deze kin-
deren om hieraan mee te doen, 
omdat de gemeente hieraan bij-
draagt.

Het Jeugdfonds werkt met aan-
meldingen
Voor Castricum is informa-

tie over de spelregels van 
het Jeugdfonds te vinden op 
ww.jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/noordholland/.
Op deze website kan worden ge-
kozen voor sport of cultuur en de 
gemeente (waar men woont) wor-
den aangeklikt, waarna verdere in-
formatie volgt. Het is belangrijk om 
te weten dat alleen een intermedi-
air een aanvraag kan indienen. Een 
intermediair is een professional die 
betrokken is bij een gezin. Dit kan 
bijvoorbeeld een maatschappelijk 
werker, schuldhulpverlener, leer-
kracht, buurtsportcoach of een an-
dere professional zijn. De buurt-
sportcoach in de gemeente kan 
daarnaast vragen beantwoorden.

Castricum - Eind november hebben de colleges van Castricum, 
Bergen en Heiloo ingestemd met uitbreiding van de doelgroep, 
die gebruik kan maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland heeft het landelijke sport-
akkoord ondertekend en hiermee besloten het Jeugdfonds ook 
open te stellen voor de allerjongste kinderen. Deze uitbreiding 
betekent, dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waar-
van de ouders of verzorgers een laag inkomen hebben, vanaf 
aankomend schooljaar kunnen meedoen. Via de spelregels van 
het fonds kunnen kinderen worden aangemeld.

l i ar t raa  e tart

Ze leren verkopen, met klanten 
omgaan, betalingen doen en 
worden daarop beoordeeld door 
begeleider Bart Dalenberg. Maar 
ze kunnen ook hun eigen product 
-dat ze in een groep aan ontwik-
kelen zijn- uittesten, marktonder-
zoek doen of het product al ver-

kopen. Ook zal de inmiddels be-
roemde Clusiushoning weer te 
krijgen zijn, net als sommige an-
dere Clusiusklassiekers. De kraam 
wordt aangevuld met houten ar-
tikelen die gemaakt zijn door 
mensen met een beperking en 
die het Clusius College Castri-

cum aankoopt bij de sociale � rma 
‘Veel in Hout’. Daar werken men-
sen met een lichamelijke beper-
king, niet-aangeboren hersenlet-
sel, een chronische ziekte of een 
verstandelijke beperking.
De marktkraam wordt, zoals elk 
jaar, weer gesponsord door de 
Rabobank Noord-Kennemerland 
waardoor dit mooie en leerzame 
project mogelijk gemaakt wordt. 
(Foto: Bart Dalenberg, marktbe-
geleider leerlingen)

Castricum - De Clusius-marktkraam staat weer op de wekelijkse 
markt in het centrum van Castricum. De leerlingen die de keuze-
vakken Marketing en Ondernemen hebben gekozen staan daar 
bij toerbeurt een dagdeel op de markt.

Deze week vindt u de 
gemeentelijke informatie, 

met onder andere de Offi ciële 
Mededelingen en het nieuws 

van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van 

deze krant. 

Castricum - Inwoners kunnen ge-
woon blijven WhatsAppen met de 
gemeente Castricum. Dat laat een 
woordvoerder desgevraagd weten. 
Verschillende media meldden eer-
der dat Castricum een van de 54 Ne-
derlandse gemeenten is die stopt 
met het gebruik van de dienst. Die 
informatie is ‘niet juist’. WhatsApp 
is geliefd als communicatiekanaal 
omdat het laagdrempelig is en door 
veel inwoners wordt gebruikt.

a tri  
el oor et 

WhatsApp

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

    OMGEVING: 
• Visweg/Sportlaan                  

te Limmen, 245 kranten

KERST PETIT FOURS
ZE ZIJN ER WEER

DE BESTELLIJSTEN LIGGEN 
VOOR U KLAAR IN DE WINKEL

OOK TE BESTELLEN OP WWW.DEROSET.NL

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  B R I L J A N T

Spelregels:
De tweede aankoop van dezelfde of lagere 
prijs mag u dus (bijna) gratis meenemen. 
M.u.v. reparaties en bestellingen. Let op: deze 
aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.

BETOVERENDE
EINDEJAARS AKTIE

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  B R I L J A N T

aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.

2e SIERAAD
KERKWEG 48   HEEMSKERK  •  T. 0251  230 206 

WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

BIJ ELKE AANSCHAF EEN 2E SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

HUTSPOT MET 
STOOFVLEES

VOOR 2 PERS. € 6,99
VLEESWARENTRIO:

GEBRADEN CASSELERRIB 
GEBRADEN GEHAKT 

KIPGRILWORST
SAMEN € 5,99

MINUTE STEAKS
5 korting

Biologische slagerij

VERS UIT DE JACHT 
HET LEKKERSTE WILD
BESTEL OP TIJD
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

KERKDIENSTEN

BURGERLIJKE 
STAND

Zaterdag 14 december
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering. Sa-
menzang

Corneliusparochie Limmen
19.00 uur in Protestantse Kerk: Me-
ditatieve viering met samenzang, 
voorganger pastor B. Leurink

Zondag 15 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: ds. Hanneke Ruitenbeek 
m.m.v. Connection. 
Gelijktijdig op radio Castricum

RK. St. Pancratiuskerk 
10.30 uur: pastoor Kaleab m.m.v. 
Jubilate
14.00 uur: Kerstsamenzang

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage, Geesterduin-
weg 3
10.00 uur: Mathijs Vlaardingen Kin-
derdienst. 

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
10.00 uur: pastor Anton Huisman 
m.m.v. Seniorenkoor uit Castricum

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur in de Heeren van Lim-
men: Eucharistieviering met ge-
mengd koor, voorgangers pastor H. 
Helsloot en pastor P. Bindels

Maandag 16 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265.
Bij contact met de post wordt ge-
vraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, v.d. Maarel en Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Overledenen
Akersloot: 02-12-2019  Petronella 
Maria van Veen, weduwe van Ja-
cob van Zijl. 
Castricum: 29-11-2019 Jannetje 
Wieten, weduwe van Dirk Been-
tjes. 01-12-2019 Maria Guurtruda 
Castricum, weduwe van Petrus H. 
Twisk. Limmen: 30-11-2019  Maria 
Cornelia Graas.

Geboortes
Castricum: 29-11-2019  Leo 
Alexander Co�eng, zoon van Pim 
Co�eng en Olga V. Makina.

Kor Boven (81) ontmoette honderden auteurs

‘Een krabbel van de schrijver 
geeft meerwaarde aan een boek’

Duizenden boeken vormen zijn 
imposante collectie. Hij leest er 
drie tot vier per week. Op de zol-
der in zijn Castricumse rijtjeshuis 
zijn de gordijnen steevast geslo-
ten om verkleuring door de zon 
tegen te gaan. Alles is gesorteerd 
op thema, stellingkasten vol. Drie-
kwart denkt hij gelezen te heb-
ben. ,,Ik moet honderdtwintig 
worden om al deze werken te 
kunnen lezen”, schetst Kor. ,,En het 
leuke is: er komen steeds nieuwe 
boeken bij. Het houdt niet op. Ik 
doe ook geen boeken weg als ik 
ze gelezen heb, ik wil alles hou-
den. Hebberig hé? Maar ik geniet 
zo van het vasthouden van boe-
ken. Het aanraken, bladeren, voe-
len.”

Contact met schrijvers
Zijn fascinatie voor boeken be-
gint al in zijn jonge jaren. Kor leest 
graag. Hij geniet van het lezen en 
waardeert vele genres. ,,Het enige 
wat me niet boeit is Harry Potter 
of boeken van Tolkien. Dat vind ik 
helemaal niks. Te gemaakt.” Favo-
riete genres heeft hij wel. Kor leest 
graag over de oorlog, romans of 
biogra�eën. Op een bepaalt mo-
ment ontstond de behoefte om 
contact de zoeken met de schrij-
ver van het het boek dat hij las. 
Het begon met de boeken van 
A. den Doolaard ,,Als ik het dicht-
sloeg vroeg ik mezelf steeds af: zal 
de schrijver nog leven? Bij Franz 
Kafka wist ik dat wel. Maar van an-
dere schrijvers had ik geen idee. 
Toen begon ik met zoeken.”

Positieve reacties
Kor heeft zich het online speu-
ren meester gemaakt. Via Google, 
nieuwsbrieven of uitgevers pro-
beert hij contact te leggen met 
auteurs uit binnen- en buitenland. 
,,Het liefst bel ik rechtstreeks met 
de schrijver en stuur dan aan op 
een ontmoeting. Dan heb ik direct 
contact en kan ik mijn verhaal uit-

leggen. Ik begin dan vaak over het 
boek: dat ik het zo mooi, ontroe-
rend of bijzonder vind. En dat ik 
hem of haar graag eens zou willen 
ontmoeten.” 
De reacties zijn eigenlijk altijd po-
sitief. ,,Ik heb een keer meege-
maakt dat een schrijver echt geen 
tijd had”, vertelt Kor. ,,Die heeft me 
toen een velletje papier gestuurd 
met handtekeningen erop. Daar 
was ik blij mee, maar ik had hem 
natuurlijk wel liever echt gespro-
ken.”

‘Gewoon in het telefoonboek’
Kor schat zo’n vijf- tot zeshonderd 
schrijvers te hebben ontmoet. En 
nog steeds is hij aan het jagen. Kor 
reisde onder meer naar Wenen, 
Lübeck en Israel voor zijn hobby. 
Zo is hij nog steeds verbaasd over 
het feit dat het telefoonnummer 
van Duitser Günter Grass (die in 
1999 de Nobelprijs voor Literatuur 
kreeg) gewoon in het telefoon-
boek stond. ,,Dan pak ik de tele-
foon en bel ik. Dat was een toe-
valstre�er. Toen zijn mijn vrouw 
en ik naar Lübeck afgereisd.” 

Ontroerende ontmoeting
De ontmoeting die Kor het meest 
is bijgebleven is die met de Oos-
tenrijkse schrijver Simon Wiesent-
hal. Wiesenthal overleefde de Ho-
locaust en werd in 1945 uit een 
concentratiekamp bevrijd. ,,Voor 
de ontmoeting met Wiesenthal 
was ik best gespannen”, schetst 
Kor. ,,Ik heb al zijn boeken. Onze 
afspraak was in Wenen en ik kreeg 
vooraf te horen dat hij weinig tijd 
had. Uiteindelijk hebben we an-
derhalf uur zitten praten. Hij ver-
telde veel, niet alleen over zijn 
boek, maar ook over zijn leven. 
Dat hij het zo moeilijk vond om 
zijn dochter uit te leggen waar-
om er geen familie meer was na 
de oorlog. Heel bijzonder dat hij 
zo open was, dat heeft me echt 
geraakt.”

‘Even blu�en’
Ook een afspraak met de voorma-
lig president van Tsjecho-Slowa-
kije, Václav Havel, herinnert Kor 
zich als de dag van gisteren. ,,Ik 
ontdekte dat hij een glastentoon-
stelling zou openen in Assen. Di-
rect riep ik tegen mijn vrouw: daar 
moeten we heen!” Kor belt met 
het museum en krijgt nul op het 
rekest: de komst van Havel is al-
leen toegankelijk voor genodig-
den. ,,Toen heb ik gezegd dat ik 
ook best een driedelig pak heb”, 
zegt Kor grinnikend. ,,Daar gin-
gen ze niet in mee.” Hij houdt vol 
en belt onder meer met de am-
bassade. Alle partijen sturen hem 
terug naar het museum. Tot hij 
online een ingang vindt. ,,Via via 
hoorde ik dat Havel zou overnach-
ten op de Havikshorst in Meppel. 
Dat is nogal een sjieke bedoening. 
Dat pand heeft maar vijf of zes ka-
mers. Mijn vrouw en ik zijn daar 
gaan posten. In de tuin stond een 
bordje: kamernummer zoveel, Ha-
vel. Toen wist ik: yes! Het is gelukt.” 
Blu�en doet Kor ook waar nodig. 
,,Ik heb toen gezegd dat we een 
afspraak hadden met de voorma-
lig president, anders wist ik dat 
we weggestuurd zouden worden. 
Toen heb ik hem ontmoet.” 

Wekelijks afspraken
Ook binnen landsgrenzen komt 
Kor veelvuldig met schrijvers in 
contact. ,,Vorige week heb ik drie 
schrijvers ontmoet: Bas Heijne, 

Carly Wijs en Jan van Mersber-
gen. Ik probeer evenementen of 
lezingen te combineren. Elke vrij-
dag ga ik naar de boekenmarkt op 
het Spui en bezoek ik boekhandel 
Atheneum. Tussen vier en zes zit ik 
bij BNR-nieuwsradio, waar ook re-
gelmatig gasten komen die litera-
tuur hebben uitgebracht. Wilfred 
Genee kent me inmiddels goed 
en maakt geregeld opmerkin-
gen over mij op de radio. Ik zit al-
tijd vooraan. Laatst heb ik een po-
lonaise gelopen met Frans Bauer. 
Mijn kleindochters sloegen steil 
achterover, dat hadden ze niet 
verwacht van opa.”

Verlanglijstje
Kor mag de tachtig inmiddels ge-
passeerd zijn, hij heeft nog een 
hele lijst van schrijvers die hij wil 
ontmoeten. ,,Dat zijn er nog een 
stuk of honderd”, zegt hij. Volgen-
de week staat er een ontmoeting 
op het program met Marente de 
Moor en Kor hoopt ook op een af-
spraak met de voormalige Poolse 
president Lech Walesa. ,,Voorlopig 
heb ik het er nog hartstikke druk 
mee.” Het enige probleem? De zol-
der begint aardig vol te raken. ,,Ik 
heb mijn vrouw al gevraagd of ze 
het goed vindt als er een boeken-
kast in de woonkamer komt. Dat 
zit er niet in, vrees ik”, stelt Kor. 
,,Mijn vrouw zegt: de boeken er-
in, ik eruit. Dus voorlopig laten we 
het maar zo.” (Mardou van Kuilen-
burg)

Castricum - Van de dorpsdichter uit Bakkum tot Johan Cruij�, 
Günter Grass en Dries van Agt: Kor Boven ontmoette ze allemaal. 
Hij maakt er een sport van om schrijvers te ontmoeten die prikke-
lende, boeiende of ‘gewoon’ mooie boeken hebben geschreven. 
,,Een ontmoeting met de auteur maakt het cirkeltje rond.”

Castricum - Dinsdag 3 december 
na een MMA (Meld Misdaad Ano-
niem) melding is er een instap ge-
weest bij een woning in Castricum. 
In deze woning werd een grote hoe-
veelheid vuurwerk aangetro�en. 
Tevens werd een in aanbouw zijn-
de hennepplantage ontdekt. Goe-
deren zijn in beslag genomen en er 
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Vuurwerk 
in beslag 
genomen

Castricum - Deze week is geble-
ken dat op maandag 25 november, 
omstreeks 16.10 uur op de Huibert 
van Ginhovenstraat, bij de kruising 
met de Schoutenbosch/Meester 
Nijsenstraat, een aanrijding heeft 
plaatsgevonden tussen een auto 
en �etser. Een �etsende jongeda-
me, rijdend in de richting van het 
station, werd van achter aangetikt, 
kwam ten val en is met verwondin-
gen naar het ziekenhuis gebracht. 
De politie is op zoek naar de be-
stuurder (m/v) van de donkere sta-
tionwagen, die hierbij betrokken is. 
De politie wil graag in contact ko-
men met eventuele getuigen maar 
ook de bestuurder. Men wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie Castricum of via 0900-8844.

Oproep 
doorrijden 
na aanrijding

Woensdag 18 december is het zover; dan mogen al de direc-
teuren van de in totaal 9 bedrijven van groep 6/7 en 8 hun 
eigen ontwikkelde producten en diensten verkopen op de 
kerstmarkt! Van 12 tot circa 13.15 uur is iedereen van harte 
welkom om lekker over de markt te slenteren. De opbrengst 
gaat naar het goede doel De Voedselbank. Wij spraken twee 
leerkrachten van deze klassen, Wytske en Danielle, die sa-
men met twee collega’s van deze groepen al weken bezig zijn 
met dit thema Topondernemers. 

Van kerstkaarsjes tot tomatensoep met soepstengels
Op de kerstmarkt verkopen de leerlingen allerlei producten en 
diensten. Zo verkopen de vier bedrijven van groep 8 van Danielle 
kaarsen, kerstversiering, houten plankjes met tekst en kerstla-
bels. De vijf bedrijven van groep 6 en 7 van Wytske bieden een 
fotoshoot aan met de kerstman, een grabbelton en kerstsjoelen, 
warme chocolademelk met koekjes en toppings, kerstbomen van 
hout met takjes en beschilderde glazen potjes. ,,Van kerstkaars-
jes tot tomatensoep met soepstengels worden er verkocht”, lacht 
Wytske.

Marktonderzoek
Wytske vertelt: ,,Het leuke is, dat de kinderen eerst moesten 
brainstormen over welk product ze gaan maken. En waar winst 
mee te maken is. Ze moesten marktonderzoek doen bij vaders, 
moeders, collega’s in de school, enzovoort. Een idee voor een 
nagelstudio haalde bijvoorbeeld de eindstreep niet. Tijdens het 
marktonderzoek werden er zulke kritische vragen gesteld, dat de 
leerlingen daar maar vanaf zagen. In het onderzoek moest ook 
naar voren komen welke prijs iemand ervoor zou betalen. Hier-

door dachten de leerlingen be-
ter na over wat ze zouden gaan 
verkopen. Uiteindelijk kwam er 
op papier uit wat er onderzocht 
was en welk product het werd.” 

Het bedrijfsplan pitchen
Danielle vervolgt: ,,Hierop volgde het bedrijfsplan en moesten 
ze daarmee naar de Kamer van Koophandel (vertegenwoordigd 
door de leerkrachten, red.). Ze moesten het plan pitchen en als 
het werd goedgekeurd kregen ze een startkapitaal van 10 euro.” 
,,De leerlingen hebben we een beetje moeten sturen, anders wa-
ren ze allemaal kerstkoekjes en chocolademelk gaan maken”, 
lacht Danielle. ,,Per groepje keken we naar wat de plannen waren 
en vroegen dan bijvoorbeeld: ,,Denk je dat je de enige bent die dit 
wil gaan doen? Wat zou je nog meer kunnen bedenken?” Trots 
vervolgt ze: ,,De kinderen hebben alles zelf bedacht.”

Hoe de rollen verdeeld werden
De 9 bedrijven bestaan uit 6 leerlingen, die allemaal hun eigen 
rol hebben. Om die rol te bepalen mocht elk kind zijn/haar top 
3 doorgeven. De rol van ‘directeur ontwerp’ bleek zeer populair. 
Toch hebben de meeste kinderen hun nummer 1 wens als func-
tie gekregen. Als dat niet het geval was leverde het totaal geen 
problemen op. De functies, die vergeven werden, waren directeur 
marketing, directeur productie, directeur algemeen, directeur ont-
werp, directeur financiën en directeur verkoop. 

Om in aanmerking te komen voor een rol was er een sollicitatie-
procedure. Ze moesten een sollicitatiebrief schrijven, waarna de 
sollicitatiegesprekken volgden. De leerlingen leren dan ook gelijk 
hoe zij een goede brief schrijven bijvoorbeeld. 

In al haar facetten is het thema Topondernemers erg leerzaam 
voor de kinderen en zijn lessen als taal en rekenen erin verwe-
ven. Op deze manier zien de leerlingen hoe deze vaardigheden 
in de praktijk van pas komen. 

Kom je ook woensdag 18 december naar de kerstmarkt van ba-
sisschool Visser ’t Hooft? De markt is binnen in de school, van 12 
tot circa 13.15 uur. Misschien gelijk een leuke gelegenheid om 
een kijkje te nemen in de school als je de school nog niet kent. 
   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Welk ‘bedrijf’ verkoopt het meest op de kerstmarkt?
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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Sport en cultuur 
voor alle kinderen
Lid zijn van een vereniging, meedoen aan sporti eve of culturele 
acti viteiten: alle kinderen moeten zo kunnen opgroeien  

aar in sommige gezinnen is daar niet genoeg geld voor  
Het eugdfonds Sport en Cultuur zorgt dat kinderen wel mee 
kunnen doen  De gemeente werkt samen met het eugdfonds  
Het fonds gee   geen geld aan ouders verzorgers, maar betaalt 
het lidmaatschapsgeld en eventuele benodigdheden direct aan 
de vereniging, of de winkel   

Aanmelden 
Wilt u dat uw kind mee kan doen? 
Meld uw kind dan aan bij een 
tussenpersoon. Bijvoorbeeld bij 
maatschappelijk werk, diaconie, 
Jeugdzorg, schuldhulpverlener, de 
buurtsportcoach of school. 

Hee   u vragen
Meer informati e en 
voorwaarden kunt u vinden op 
jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/noordholland. Voor vragen 
over dit fonds kunt u ook terecht bij 
de buurtsportcoach in Castricum, 
Joyce van Tunen, e-mail jvantunen@
teamsportservice.nl, telefoonnummer 
06-11271205.

 

Agenda Raadsplein / 
raadsinformatieavond 12 december 2019 

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

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

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

22.45  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
  B Woonvisie incl. amendementen en moti es (o.v.b. van 
      commissiebehandeling)
  C Wijzigingsverordening Sociaal Domein incl. amendementen 
     (o.v.b. van commissiebehandeling)
  D Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 
      (o.v.b. van commissiebehandeling)
  E 2e Financiële rapportage 2019 gemeente Castricum
  F Zienswijze wijziging GR BUCH
  G Wensen en bedenkingen dienstverleningsovereenkomst BUCH
  H Zienswijze begroti ngswijziging B CH
  I Wensen en bedenkingen ten aanzien van voornemen college 
     uitt reding Sti chti ng Rijk
  5 Sluiti ng

Wat vinden jongeren van alcoholgebruik  n 
wat is de prakti jk  Burgemeester oon ans 
leidde op  december Het debat van I  
met 6  derdeklassers van het ac  P  hijsse 
College en het Clusius College  n ging ook 
zelf met de ti eners in gesprek  

Debat
Indrinken, groepsdruk, de kermis en het 
thuis mogen drinken: alles is besproken. De 
leerlingen begonnen hebben de Grote Nix 
Debatquiz gedaan, waarbij ze hun feitelijke 
kennis hebben getest. Twee groepjes van 
acht leerlingen hebben daarna meegedaan 
met het debat over de stelling: het moet voor 
ouders en andere volwassenen stra  aar 
worden om alcohol te geven aan jongeren 
onder de 18 jaar. 
Burgemeester Toon Mans vond het een 
waardevolle middag. “Het is goed dat jong-
eren met elkaar in gesprek gaan over alco-
holgebruik. Om elkaar daarover te horen en elkaar beter te begrijpen. Meningen en adviezen 
vind ik waardevol voor het organiseren en uitvoeren van het regionale programma ‘In Control 
of Alcohol en Drugs’. Het zijn onderwerpen die iedereen aangaan. Samen moeten we daarover 
nadenken en duidelijke afspraken maken. Ik ben trots dat het NIX18 debat in het gemeentehuis 
van Castricum plaatsvond”.

Na afl oop was er (hoe kan het ook anders) een alcoholvrije borrel waar iedereen kon napraten 
over de middag.  

In Control  
Het regionale programma ‘In Control of Alcohol en Drugs’ 
heeft  de scholen uitgenodigd om mee te doen aan het 
debat. Samen met het Trimbos-insti tuut, het 
Debatbureau, Brijder Jeugd en gemeente Castricum heeft  
‘In Control’ vorm en inhoud gegeven aan de middag. 

Jongeren in gesprek over 
alcoholgebruik en de 
‘NIX campagne’

Agenda Raadsplein 19 december 2019 

 
  Commissies
20.00 – 20.45 Programma Eenzaamheidsbestrijding 
  Pauze
21.00 – 21.45 Commissie Algemene Zaken*
  1A Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in GR VVI HVC 
        en de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad
21.00 – 21.45 Moti e Natuurinclusief Bouwen
  
22.00  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Integraal Huisvesti ngsplan (IHP) onderwijs
  B Fietsbeleidsplan
  C Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in GR VVI HVC 
       en de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  5 Sluiti ng

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

Wij werken alti jd aan een betere dienstverlening. Soms moeten we daarvoor even iets uitzett en 
of iets weghalen, zodat we aan de slag kunnen. Zo werken wij in de week van 16 december aan 
het maken van een afspraak via de website en de aanmeldzuil in de hal. Lukt het in deze week 
niet om een afspraak te maken via de website? Bel dan even. Dan maken wij een afspraak voor 
u. Heeft  u een afspraak? Dan kan het zijn dat u zich bij de recepti e moet melden, omdat de 
aanmeldzuil even weg is.

Heeft u een afspraak? 
Of wilt u een afspraak maken?
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres 
291119 Pagenlaan 16 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901944)
301119 Wilhelminaplein 5 in Akersloot 
 het wijzigen van de constructi e (WABO1901949)

Verleend, reguliere procedure
041219 Dusseldorperweg 65 
 het verbouwen van een woonwerkpand naar vier appartementen 
 (WABO1802013)

Aanvraag Drank- en Horecawet Vergunning

Verleend
031219 Dorpsstraat 42 in Castricum  
 verleende nieuwe aanvraag Drank- en horecavergunning commercieel 
 Okawari BV verzenddatum besluit 3 december 2019 (HORECA190085)

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

Publicati e ontwerpbesluit ambtshalve wijziging 
omgevingsvergunningen milieu, Soomerwegh 3 in Castricum

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij van plan zijn de  
omgevingsvergunning milieu d.d. 25 juli 1994 inclusief de ambtshalve wijziging van d.d. 
16 september 2008 voor tankstati on Kooijman, gelegen aan Soomerwegh 3 in Castricum, 
ambtshalve te wijzigen/te actualiseren. 

De omgevingsvergunning milieu van 25 juli 1994 en de ambtshalve wijziging van 16 sept-
ember 2008 zijn niet meer actueel en voldoen niet meer aan de beste beschikbare tech-
nieken (BBT). Tevens zijn een aantal voorschrift en van rechtswege komen te vervallen.

Ter inzage 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 
12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage bij de gemeente Castricum.

Zienswijzen 
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schrift elijk dan wel mondeling zienswijzen 
indienen. Schrift elijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Soomerwegh 3, Castricum, OD.251373.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 
Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór 
afl oop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informati e
Meer informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Offi  ciële mededelingen woensdag 11 december

Op 1 januari veranderen de openingsti jden van de balies voor het regelen van burgerzaken in 
de hal van het gemeentehuis: 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09:00 - 12:00 uur
Woensdag:             12:00 - 16:00 uur
Donderdag:             15:00 - 20:00 uur

Let op: hiervoor moet u alti jd vooraf een afspraak maken! Dat kan via www.castricum.nl of 
telefonisch via 140251. Veel van onze producten kunt u trouwens eenvoudig zelf digitaal 

aanvragen of zelfs afh andelen. Ga daarvoor naar www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen. 

Recepti e en afh aalbalie
De openingsti jden voor de recepti e en de afh aalbalie (waar u reisdocumenten en rijbewijzen 
kunt afh alen) blijven gelijk: 
Maandag, dinsdag en woensdag van 08:45 – 12:00 uur
Donderdag: 08:45 – 20:00 uur
Vrijdag: 08:45 – 12:00 uur.

Openingstijden publieksbalie Castricum per 1 januari
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Nieuwe voorzitter Muttathara
Castricum - Op 17 december 
zwaait Elly Oude Elferink na 
vier jaar af als voorzitter van 
Stichting Castricum helpt Mut-
tathara. Er is een opvolger ge-
vonden in Castricummer Tim 
de Heer. 

Elly heeft veel geleerd van het 
werken met vrijwilligers. „Het 
draait echt om mensen. Ik sta 
er nog steeds van te kijken hoe-
veel inzet de vrijwilligers hebben. 
En dat komt dus niet door sala-
ris of bonus, want dat is er alle-
maal niet, maar echt door eigen 
motivatie”. Tim kijkt nu sinds een 
maandje mee in de organisatie en 
de inzet van de vrijwilligers valt 
hem ook op. „De betrokkenheid 
is heel groot, de gemiddelde leef-
tijd ligt een stuk hoger dan ik had 
verwacht en er zijn ontzettend 
veel vrijwilligers betrokken bij 
de stichting”. Elly noemt als ver-
beterpunt ruimte bij de inbreng. 
„Daar moeten we echt een oplos-
sing voor vinden. Ook kunnen we 

nog verder gaan in het kiezen van 
de goede doelen die we steunen. 
Mensen die hun artikelen bren-
gen moeten weten welke doelen 
er worden gesteund”. Er wordt 
ook samengewerkt met de ge-
meente. „We spreken nu met de 
gemeente over de rol die Mut-
tathara kan spelen bij het herge-
bruik van materialen die bij de 

Schulpstet worden ingeleverd”. 
Het leukste dat Tim heeft meege-
maakt was het jaarlijkse etentje 
voor de vrijwilligers. 
„De perfecte start van een voor-
zitterschap, waarbij ik hopelijk 
veel kan betekenen voor de stich-
ting en alle goede doelen die we 
met de opbrengsten steunen”. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Woensdagmiddag 
4 december heeft een 15-jari-
ge jongen een aantal bekeu-
ringen gekregen onder ande-
re in verband met geen richting 
aangeven en het negeren van 
een stopteken. De jongen reed 
op een Tomos brommer en re-
ageerde totaal niet op de aan-
wijzingen van de politie. Ook 
nadat er, door de politie,  ge-
bruik gemaakt was van de op-
tische-geluidssignalen bleef de 
jongen doorrijden op zijn To-
mos. Nadat duidelijk was welk 
kenteken op de Tomos zat is de 
politie naar het huisadres gere-
den van de desbetreffende jon-
gen. Hier werd de jongen even 
daarna aangetroffen en is hij 
voor de afhandeling van de be-
keuringen meegenomen naar 
het politiebureau. De bekeu-
ring rijden zonder rijbewijs was 
de tweede keer voor deze jon-
gen.

Rijden zonder 
rijbewijsStiltewandeling door 

het duingebied
Castricum - Maandag 16 decem-
ber gaat, in deze wintermaand, 
weer een stiltewandeling van 
start en lopen ze door het mooie 
duingebied. Er wordt rond 9.30 
uur verzameld op de parkeer-
plaats bij het informatiecentrum 
De Hoep aan de Zeeweg te Bak-

kum. Na a�oop is gelegenheid 
om voor eigen rekening een kop-
je ko�e/thee te drinken bij Jo-
hanna’s Hof. 
Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk. Bel 
voor verdere informatie: 0251-
654064.

G-disco in kerst-gala-stijl 
bij Discovery
Castricum - Vrijdag 13 december 
is er weer een super G-Disco. Dit 
keer in kerst-gala-stijl. 
Bezoekers worden verwacht in 
hun mooiste pak, jurk, blouse of 
broek. 
DJ Dylan en Gertjan doen een 
echte kerst-kwis en DJ Mytrem 

heeft een speciaal kerst-spel. 
DJ Mytrem en DJ Dylan zijn aan-
wezig met hits van toen en nu. De 
disco is van 20.00 uur tot 22.00 
uur. 
Entree is € 4,- inclusief twee con-
sumptiemunten. Discovery, 
Dorpsstraat 2a Castricum.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 20.30 uur
Doctor Sleep 

vervolg op ”The Shining”
woensdag 20.00 uur

Star Wars - The Rise of Skywalker - 3D
vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

The Good Liar
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
Penoza

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet 2

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Mi Vida
zaterdag 16.00 uur 

Sorry We Missed You
vrijdag 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur
Mees Kees in de Wolken

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 15.00 uur

The Addams Family (NL) 
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Frozen 2 (NL) 2D

zondag 11.00 uur
Buurman & Buurman - 

Experimenteren er op los

Programma 12 december  t/m 18 december

Eenmalig op vrijdag 13 december.
Het verhaal vindt zo’n 30 tot 40 
jaar na The Shining plaats. Het 
knulletje Danny Torrance is nu 
een volwassen vent. Hij wordt 
echter nog steeds achtervolgd 
door nachtmerries van het Over-
look Hotel. Helaas is Danny ook 
in de voetstappen van vaderlief 
Jack gestapt, woede-uitbarstin-
gen en alcohol domineren zijn le-

ven. Wanneer hij zijn leven wil be-
teren verhuist Danny naar New 
Hampshire. Daar ontwikkelt zijn 
gave - de shining - een psychi-
sche band met het twaal�arige 
meisje Abra Stone. Ook zij bezit 
de shining. Weldra krijgen ze het 
aan de stok met een mysterieuze 
groep genaamd De Ware Knoop. 
Hun doel? Jagen op kinderen met 
de psychische gave.

Doctor Sleep - vervolg 
op The Shining 

Huisvrouwen 
bestaan niet 2
In Huisvrouwen bestaan niet 2 
worstelen de drie vrouwen la-
chend en vloekend ieder met hun 
eigen moeilijkheden die bij hun 
levensfases horen; de verplich-
tingen, verwachtingen en chaos. 
We volgen Gijsje (Eva van de Wij-
deven), Marjolein (Jelka van Hou-

ten) en Loes (Loes Luca) die ons, 
net als in het eerste deel, met een 
�inke dosis humor meenemen in 
hun zoektocht naar de antwoor-
den op verschillende herkenbare 
levensvragen. Huisvrouwen Be-
staan Niet 2 is dé feelgood �lm 
van de feestdagen.

Schalkoort Training & Advies:
Naast EHBO en BHV nu ook 
Eerste Hulp bij drank en drugs

Dankzij de cursus (kinder) EHBO 
en BHV, is men nooit meer on-
voorbereid op onverwachte situ-
aties, waarin elke seconde soms 
van levensbelang is of daadwer-
kelijk erger voorkomen. Door zo-
veel verschillende situaties en 
scenario’s mogelijk consequent 
te oefenen wordt bij de cursisten 
de basis gelegd om op een vei-
lige en e�ectieve manier eerste 
hulp te bieden. De cursus is ge-
schikt voor deelnemers van uit-
eenlopende achtergronden; van 
ouders tot vrijwilligers en be-
roepskrachten en van particulie-
ren tot groepen. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden variërend 
van 4,8,12 tot 20 uurs cursussen. 
De eerste cursus staat gepland 
op 11 januari.
Nieuw is een Workshop Eer-
ste Hulp bij drank en drugs. De-
ze wordt op 8 januari in Gees-
terhage gehouden. Door de toe-
nemende mate van alcohol en 
drugsgebruik is er een specia-
le workshop ontwikkeld: Eerste 
Hulp Bij Drank- en Drugs, kort-
weg: EHBDD. Drugs kunnen een 
stimulerend, verdovend of waar-
neming veranderend e�ect ver-
oorzaken. De workshop Eerste 
Hulp Bij Drank- en Drugs is ont-
wikkeld om deze gebruikers met 

hun meer speci�eke problema-
tiek nog beter te kunnen behan-
delen. De workshop is ook ge-
schikt voor geïnteresseerden zo-
als ouder(s), familieleden, vriend 
of vriendin. 
Louise Schalkoort biedt met de 
verschillende cursussen en work-

shops een manier om snel en ef-
fectief op te treden in geval van 
nood. „Als erkend instructeur 
ben ik al vele jaren verbonden 
aan het Rode Kruis en een o�-
cieel erkend excellent partner.” 
Voor vragen, bel of mail: Louise 
Schalkoort 06-29437224 of loui-
se@schalkoort.net . Bezoek ook 
de website https://www.schal-
koortadvies.nl/ (Foto: aangele-
verd)

Klimaatduik ook in Castricum

In het hele land worden op ver-
schillende plekken klimaatdui-
ken georganiseerd door Mi-
lieudefensie samen met men-
sen die willen dat er meer ge-
beurt om klimaatverandering te 
stoppen. Ook in Castricum heb-
ben enkele inwoners het voor-
touw genomen. Iet van Hoof: 
„Alle dagen van het jaar duik ik 
bij Castricum aan Zee de golven 

in voor mijn plezier. Maar op 1 
januari duik ik erin omdat ik wil 
dat de klimaatplannen meer 
zijn dan goede voornemens al-
leen.”
Het is vijf voor twaalf
Er is gekozen voor het symboli-
sche tijdstip vijf voor twaalf. De 
tijd dringt, overal worden de ge-
volgen van klimaatverandering 
zichtbaar. Op 1 januari heeft de 

regering nog 366 dagen om de 
klimaatdoelen te halen. Dat kan 
nog, maar er is meer actie no-
dig. Met de leus: we gaan liever 
kopje onder voor het klimaat 
dan door het klimaat, willen ze 
een signaal geven aan de over-
heid om van het jaar 2020 het 
klimaatjaar te maken.
De klimaatduik is de start van 
het klimaatjaar 2020. Trotseer 
de kou en laat zien dat het je 
menens is. Inschrijven kan via 
www.klimaatduik.nl. (Foto: Mi-
lieudefensie/Marijke Wijntjes)

Castricum - Samen met vrienden of familie in het ijskoude water 
duiken voor een ambitieus klimaatbeleid. Dat kan op 1 januari 
om 11.55 uur tijdens de klimaatduik in Castricum aan Zee.

Castricumse oudejaars-
conference in De Bakkerij

Castricum - Castricummer Maar-
ten Mantel komt voor de derde 
keer terug in De Bakkerij met een 
oudejaarsconference. Inmiddels 
een traditie dus. 
Met ‘Dan Maar Ko�e’ (2017) en 
‘Tegen Beter Weten In’ (2018) gaf 
hij de afgelopen jaren al uitver-
kochte jaaroverzichten. Maarten 
is student aan de Paul van Vliet 
Academie voor kleinkunst, ca-
baret en entertainment in Den 

Haag. Op dit moment is hij be-
zig in zijn afstudeerjaar. Kom de-
ze kleinkunst-ster in de dop dus 
bekijken op 27 december in De 
Bakkerij. 

Reserveren is niet verplicht, maar 
wel handig, omdat gereserveerde 
plekken voor gaan. Reserveer via 
de site, Facebook of via dit formu-
lier: https://forms.gle/LuFjJ4m-
51LZAL5vG6. Café open: 20.15 

uur. Aanvang: 21.00 uur (dan slui-
ten ook de deuren van de zaal). 
Entree 6 euro. Pinnen NIET moge-
lijk. (Foto: JustWieb)

,,2019. We hebben het verprutst. En hoe! Van alle kanten worden we be-
kogeld met één boodschap: We gaan er allemaal aan! Heel vervelend al-
lemaal. Terrible shame. Niets meer aan te doen. Gelukkig is daar Maarten 
die ons een laatste reddingsboei toewerpt: we kunnen in ieder geval nog 
proberen om er om te lachen.”

‘De verdwenen schuurkerken 
van Limmen’ van Kees Druijven
Limmen - ,De verdwenen schuur-
kerken van Limmen’ is de titel van 
een nieuw boekwerkje van de 
hand van Kees Druijven. 
Het beschrijft de periode van na 
de Reformatie, hoe het de katho-
lieken verboden was hun gods-
dienst uit te oefenen, maar sinds 
de Vrede van Münster in 1648 

weer werd toegestaan een onder-
komen te bouwen, dat echter niet 
op een kerk mocht lijken. 

Zo ontstonden de zogenaam-
de schuil- of schuurkerken. Het 
boekje beschrijft de situatie van 
de schuurkerkenbouw in Lim-
men, tot het moment dat de eer-

ste stenen kerk in 1854 aan de 
Dusseldorperweg verscheen en 
de laatste schuurkerk werd afge-
broken.

Het boekje is verkrijgbaar bij de 
winkel van Stuifbergen in Lim-
men en bij boekhandel Laan te 
Castricum.

Castricum - Samen met vrienden of familie in het ijskoude water 
duiken voor een ambitieus klimaatbeleid. Dat kan op 1 januari 
om 11.55 uur tijdens de klimaatduik in Castricum aan Zee.

Topdrukte bij Bobs Bomen
Castricum - Afgelopen weekend 
was het weer ouderwets druk bij 
Bobs Bomen. 
Vele klanten weten de weg ie-
der jaar naar Bob te vinden. „Wij 
doen ook erg ons best om dat zo 
te houden”, vertelt Bob. „Deze zo-
mer zijn we weer naar onze vaste 

kweker in Denemarken geweest 
om de kwaliteit te beoordelen. 
Ondanks de droge zomer, ook in 
de Scandinavische landen, is de 
kwaliteit weer bijzonder goed.” 
De bomen van Bob dragen het 
‘Original Nordmann’ certi�caat, 
wat betekent dat de bomen aan 

allerlei eisen voldoen.
Bobs Bomen is te vinden op de 
Verlegde Overtoom 11, dichtbij 
dorpshuis De Kern en geopend 
iedere dag vanaf 10.00 uur, za-
terdag vanaf 9.00 uur en zondag 
ook vanaf 10.00 uur. (Foto: aange-
leverd)
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‘Powergirl’ creatief voor MS Fonds

„Ga door met leven, maak er wat van!”

Multiple sclerose (MS) is een ziek-
te, waarbij de laag om de zenu-
wen aangevallen en beschadigd 
wordt. Zenuwen komen hierdoor 
bloot te liggen en geven minder 
goed signalen van en naar de 
hersenen door. Soms gebeurt dit 
zelfs helemaal niet. Hierdoor kun-
nen plotseling verlammings- en 
uitvalverschijnselen optreden.
Senna is altijd moe, toch doet ze 
nu al vier jaar aan �tness om uit 

de rolstoel te blijven. „Ik heb wel 
mooi het record ‘planken’ op mijn 
naam!” vertelt ze trots. Ze wordt 
bij Club Karakter in Sportcen-
trum De Bloemen persoonlijk be-
geleid door Nick, Ferry en Lisan-
ne. „Als ik niet sport, merk ik dat 
gelijk”. Thuis heeft ze ook een �t-
nessruimte, waar ze ook zuurstof 
kan gebruiken. De eerste verdie-
ping is volledig voor Senna aan-
gepast. Twee keer per week krijgt 

ze fysiotherapie van Marit en Mo-
nique uit de fysiopraktijk Henry 
Schuytstraat in Castricum. Sen-
na slikt zware (dure) medicatie 
tegen MS, die helpen haar bij het 
lopen. Op dit moment bekijkt de 
zorgverzekering of zij ze toch ver-
goed krijgt.

Senna is ook hartpatiënt en heeft 
zware longproblematiek. Hier-
voor slikt ze zware medicatie en 
gebruikt ze ook regelmatig zuur-
stof. In juni vorig jaar heeft ze een 
herseninfarct gehad, waardoor ze 
bloedverdunners moet slikken. 
Senna heeft geen milt en koorts 
is voor haar levensbedreigend. 
Ze wisselt vaak van medicatie, 

omdat als zij koorts heeft onmid-
dellijk gestart moet worden met 
antibiotica en prednison.
Contact met lotgenoten heeft ze 
soms via Facebook, maar niet te 
veel. „Ik erger me eraan dat de 
mensen zo negatief zijn. Niet zie-
lig zijn! Ga door met leven, maak 
er wat van!” Ze schrijft op dit mo-
ment een boek. „Ik sprak met een 
vriend en die zei dat ik een boek 
moest schrijven, omdat ik zoveel 
heb meegemaakt. Eerst zei ik van 
niet, maar later dacht ik waarom 
niet? Het wordt een ‘mega thril-
ler’.” 
Medische thrillers, daar houdt 
ze van. Het boek gaat over een 
meisje met MS dat een eetstoor-
nis krijgt en blind wordt. Het 
boek is zeker autobiogra�sch. 
In haar atelier in de achtertuin, 

door haar vader Han (die haar 
‘powergirl’ noemt) liefdevol voor-
zien van vloer- en plafondverwar-
ming, zit Senna ’s avonds te wer-
ken. „Niet elke dag hoor, het ligt 
er aan hoe ik me voel die dag”. 
Zo’n drie uur is ze dan bezig met 
het kleien van tapasschaaltjes, 
schalen en Boeddhabeelden.  
„Tussen bestellen en afhalen zit 
wel een aantal weken”, zegt Sen-
na.
„Ik moet het eerst maken, dan 
moet het een paar weken drogen 
en daarna worden afgebakken. 
Dan schuur ik de scherpe randen 
er af, glazuur ik het en moet het 
weer worden afgebakken.” Sen-
na heeft altijd een aantal scha-
len ongeglazuurd op voorraad 
en moeder Astrid houdt bij wel-
ke schalen weer gemaakt kunnen 

worden. Ze helpt ook bij het bak-
ken van het keramiek. 

De schalen worden door Senna 
verkocht tegen kostprijs; de tap-
asschaaltjes kosten tussen de € 
3,50 en € 4,75 en de schalen tus-
sen de € 15,- en € 30,-. Van elk 
verkocht item gaat tien procent 
naar het Nationaal MS Fonds. Op 
de website van het Nationaal MS 
Fonds heeft Senna ook een on-
line collectebus https://digicol-
lect.nationaalmsfonds.nl/sen-
na-put. Senna heeft het liefst dat 
er voor bestellingen telefonisch 
contact met haar wordt opgeno-
men op: 06-83796799. Kijk ook 
eens op Senna’s Hobbyhoek op 
Facebook.
(Tekst en foto’s: Erika Dekker-de 
Groot)

Castricum - De Castricumse Senna Put (26) kreeg op haar achttien-
de de diagnose MS, ze was toen al slechtziend. Ze volgde in die 
tijd een gra�sche opleiding. Aan het eind van de opleiding had ze 
slechts acht procent zicht. Sinds haar negentiende is ze blind. Na 
de diagnose en ziekenhuisopname heeft Senna twee jaar gereva-
lideerd bij Heliomare, daar kwam ze in aanraking met keramiek.

Castricum terug in de tijd

Gaat u mee? Nog donkerder en spannender dan de decem-
bermaand is een excursie onder de grond.
In 1966 is plan ‘Molendijk’ bouwrijp gemaakt. Er wordt dan 
veel aardewerk aangetroffen aan de zuidzijde van de Cie-
beek, die dan langs de huidige Cieweg stroomt. Bij Arisven, 
Baartven en Rietkamp graven Castricumse amateurarcheo-
logen snel voor de bouwwerkzaamheden uit. De archeolo-
gische activiteit vanaf 1952 verbindt mensen en leidt tot op-
richting van de werkgroep Oud-Castricum op 16 mei 1967. 
Op 25 juli 1972 worden vele scherven aangetroffen op een 
door draglines opengetrokken weiland, nu locatie huize 
Sciebeek en eerder basisschool Hoeksteen. De scherven 
behoren tot wat men noemt inheems aardewerk.  Bij het 
aantreffen van dit aardewerk is er nog geen enkel vermoe-
den van wat later blijkt. 

Pak schep, troffel en vondstenmand en start het onderzoek. 
Nadat het horizontale vlak rond de aangetroffen scherven 
wordt verdiept, krijgen de archeologen ogen als schoteltjes 
want de rand van een daaronder zittende pot komt tevoor-
schijn. Men stopt het horizontale graven (schaven in vakjar-
gon) en besluit verticaal uit te graven. Zo kan de pot voor 
de helft worden uitgegraven en de andere helft blijft in het 
zand om een totaalzicht te krijgen.

Het wordt al snel duidelijk 
dat de twee potten, die men 
waarneemt, het meeste te 
lijden hebben gehad van 
grondbewerkingen en de 
vorst in de loop der eeu-
wen. Het blijkt dat er bo-
venin meer potten stuk 
zijn geraakt want er liggen 
meerdere potdelen bovenin 
en op sommige plaatsen 
zelfs driedubbeldik. Aan de 
buitenste wanden van de 
potrand liggen scherven 
die niet tot één en dezelfde 
pot behoren. Binnen de 
twee wanden ligt ook nog 
eens een krans van rechtop-
staande randfragmenten. 

De ogen van de archeologen staan wijd open als zichtbaar 
wordt dat de tweede pot voor een groot deel over een der-
de pot geschoven is. De derde pot wordt eveneens aan-
getroffen met breuken. Zeer behoedzaam halve centimeter 
voor halve centimeter wordt de pot verticaal voor de helft 
ontmanteld van de zandige aarde. De archeologen graven 

dan op ongeveer 100 cm onder het maaiveld. Bij de bo-
dem van de derde pot ligt een zavelig randje aarde. Zavel is 
zand met minder dan een kwart aan kleideeltjes.

De verbazing stijgt zienderogen als blijkt dat een gedeelte 
over de rand van een vierde pot geschoven is. Dit is zeker 
een onverstoorde oorspronkelijke positie. Het eind is nog 
niet in zicht. In pot vier zit slechts één scheur over de breed-
te en de pot vertoont een prachtige gave kartelrand. De kar-
telrand is belangrijk voor determinatie van de ouderdom 
van het aardewerk. De ouderdom duidt op 100-250 na Chr.
Het eind is in zicht als de vierde pot geheel over de vijfde 
en laatste pot past. Zit er nog een schat in de potten? Is 
er ooit iets in de stapel gevallen? Ja. In de vierde pot treft 
men een spinsteentje. De vijfde pot is nog geheel intact 
en kan in z’n geheel geborgen worden. Deze pot bezat een 
gladde rand. Een bijzonderheid is dat onder de rand alsook 
op de buik van de pot resten touw aangetroffen worden. 
Deze touwresten zouden gebruikt kunnen zijn om de pot-
ten als geheel te laten zakken in de 140 cm diepe schacht. 
Het profi el van de grondlaagjes laat zien dat er sprake is 
van een zeer krappe insteek van de potten want rondom is 

nauwelijks verstoring te zien. De scherven kunnen nu ge-
wassen worden en de troffel schoongemaakt. Na 1800 jaar 
hebben de potten weer daglicht gezien.

Opvallend hebben alle potten geen bodem. De bodems lij-
ken er ruwweg afgeslagen. Juist omdat de onderste pot 
geen bodem heeft, kan de stapel een waterput zijn. Het 
water welt vanonder de pot binnen en fi ltert ook door de 
kieren tussen de potten naar binnen en het water stijgt zo 
hoog als het grondwaterpeil. Zoals het een waterput be-
taamt. 

Bij de restauratie blijkt de eerste pot niet meer te zijn dan 
een smalle ring van aardewerk. De bovenkant is waarschijn-
lijk verloren gegaan door latere grondbewerking waardoor 
slechts deze ‘ring’ is overgebleven. De ‘krans’ van rechtop-
staande randfragmenten blijkt ook tot één geheel samen-
gevoegd te kunnen worden. Dit zou de werkelijke eerste 
pot kunnen zijn die aan de binnenkant van de pottenstapel 
naar beneden is gezakt. Als dit waar is hebben we niet te 
maken met vijf, maar met zes op elkaar gestapelde potten. 

Bij nader onderzoek van 
de omgeving blijkt deze 
pottenstapel binnen de 
plattegrond van een drie-
schepig huistype te lig-
gen. De lengte van deze 
huizen kan variëren van 
10-23 m (Ezinge) en in 
Velsen zelfs tot 40 m. De 
stapel is niet de enige. 
Op het Hoogoventerrein 
worden vier pottenstapels 
gevonden. De eerste be-
staat uit drie wat kleinere 
potten en de andere drie 
uit vier potten. Ook hier-
bij is sprake van een zeer 
‘nauwe insteek’. 

Als kroon op het werk van de Castricumse amateurs wordt 
op 17 november 1973 het museum/informatiecentrum van 
Oud-Castricum geopend door burgemeester van Boxtel. 
De grote pottenstapel, uniek voor Midden-Kennemerland, 
staat gerestaureerd opgesteld in de tentoonstellingsruimte 
van de werkgroep Oud-Castricum.

Bron: jaarboek 1979 en opgravingsverslagen 1972.

Rino Zonneveld, Oud-Castricum
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Nieuwe medewerkers, apparatuur en camera’s
Praatprogramma ‘Couleur LoCale’ 
weer op de buis bij C-TV
Castricum - Het programma 
was enige tijd niet meer op de 
buis, maar vanaf 15 decem-
ber zendt C-TV ‘Couleur LoCale’ 
weer uit. Het praatprogramma 
heeft zowel voor als achter de 
schermen een upgrade gehad.

De oorzaak van de stilte rondom 
het programma lag voorname-
lijk in personele- en geluidspro-
blemen. Er zijn nieuwe medewer-

kers aangesteld en (geluids)ap-
paratuur is vervangen. Onder lei-
ding van Peter van Raalte of San-
der Verschoor gaan bekende en 
minder bekende inwoners uit de 
gemeente met elkaar in gesprek 
over actuele onderwerpen. 

Deze week zijn Herman Rijsdijk 
(De Witte Brug), schrijfster Lilian 
de Bruijn, communicatieadviseur 
minimabeleid BUCH Jeanet Hei-

nen en Christine Hylkema (rector 
Jac.P. Thijsse College) te gast. In 
deze a�evering zal het gaan over 
het nieuwe zwembad, de toe-
komstige Internationale school, 
schuldsanering en 75 jaar bevrij-
ding. C-TV is te bekijken via Zig-
gokanaal 41 (Bakkum en Cas-
tricum) en Ziggokanaal 46 voor 
Akersloot, Limmen en De Woude. 
Via KPN/Telfort kies je voor kanaal 
1459. (tekst/foto: Aart Tóth)

Presentator Peter van Raalte en cameravrouw Yolanda van Leijden startklaar

Uitverkoop overtollig meubilair
van de Maranathakerk
Castricum - De laatste zondag 
in december 2019 was tevens 
de laatste kerkviering in de 
Maranathakerk.  

Vanaf januari 2020 worden de 
kerkvieringen wekelijks in de ge-
heel nieuw ingerichte Dorpskerk 

gehouden. Door de sluiting van 
het kerkgebouw en de verhuizing 
naar het monumentale kerkge-
bouw aan de Dorpsstraat zijn er 
diverse spullen overbodig gewor-
den. Op zaterdag 14 december 
kunnen belangstellenden hun 
slag slaan door aankoop van het 

overtollige meubilair.
In de Maranathakerk zijn inmid-
dels het meubilair, de kasten, 
wandversieringen et cetera uit-
gestald voor de verkoop.  Mara-
nathakerk, Prins Hendrikstraat 1, 
Castricum. Zaterdag 14 decem-
ber van 10.00 tot 13.00 uur.

Nieuw in Castricum: A+ Clinic
100% natuurlijke behandeling voor 
afslanken, bodycontouring & anti-aging

Gezond en gerespecteerd weef-
sel is de sleutel tot een mooi �guur 
en een stralende, jeugdige huid. De 
behandelingen verbeteren de huid 
van binnenuit, waardoor ze huid-
zorgen aanpakken bij de bron. Er is 
al vanaf de eerste sessie zichtbaar 
resultaat. 
Met behulp van de nieuwste appa-
ratuur wordt een intensieve vacu-
umtechniek toegepast die de huid 
aanzuigt, omhoog trekt en op- en 
afrolt. Deze diepe, mechanische 
bindweefselmassage verbetert de 
doorbloeding, versnelt de stofwis-
seling in de cellen en stimuleert de 
aanmaak van collageen, elastine en 
hyaluronzuur. De behandeltechniek 
is pijnloos en 100 procent natuurlijk.
De behandelingen zijn in te zetten 
voor zowel lichaam als gezicht en 
zijn geschikt voor mannen en vrou-
wen. Daarnaast wordt collageen 
lichttherapie aangeboden. Naast de 
gezichts- en lichaamsbehandelin-
gen wordt er ook verder gekeken. 
Er kan gewerkt worden aan de alge-
hele gezondheid. Dit wordt gedaan 

door te bewegen op de Huber 360 
Evolution. Dit nieuwste �tnessappa-
raat biedt een revolutionaire manier 
om het lichaam optimaal te trainen. 

Verder werkt A+ Clinic met supple-
menten van Vitakruid (Magnesium) 
en met de supplementen en nutri-
cosmetica van Eqology (Vitamine 
K2, Omega-3 visolie en Collageen). 
De producten van deze merken 
voldoen aan de hoogste Europe-
se kwaliteitsnormen, worden duur-
zaam geproduceerd en niet op die-
ren getest. (Foto: aangeleverd)

Castricum - A+ Clinic is de eerste (en enige) LPG® concept-store 
in Nederland. A+ Clinic is gespecialiseerd in natuurlijke schoon-
heidsbehandelingen met LPG endermologie®. De focus ligt op af-
slanken, bodycontouring en anti-aging behandelingen door mid-
del van mechanische bindweefselmassage.

Op zoek naar een vakantie voor 2020?
Regio - Door het wegvallen van 
Thomas Cook is er minder aan-
bod op internet en zijn de prij-
zen gestegen. Laat een reis-pro-
fessional zoals Esra met u meekij-
ken naar de mogelijkheden voor 
uw vakantie. The Travel Club 
heeft namelijk veel meer goe-
de deals te bieden dan online te 
vinden is. Een specialist zoals Es-
ra kent tevens de unieke plekjes 
zoals op de Griekse eilanden, in 
Italië en Spanje. Maar ook mooie 
op maat gemaakte rondreizen 
naar bijvoorbeeld Zuid Afrika en/
of camperhuur voor Amerika/Ca-
nada vindt u bij Esra.
Heeft u al een reis op het oog en 
wilt u weten of het de juiste prijs 
is? Laat het dan nu vrijblijvend 
checken. www.thetravelclub.nl/
esra, esra@thetravelclub.nl of 06-
44708937. (Foto: aangeleverd)

Sander Juffermans droomde op 
jonge leeftijd al van een eigen win-
kel. Zijn ouders stonden aan het 
roer bij Aldor Verlichting. Twaalf 
jaar geleden maakten zij plaats 
voor Sander. ,,Ik heb altijd de am-
bitie gehad om de zaak van mijn 
ouders over te nemen.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Sander van 
Aldor Verlichting

‘We komen ook bĳ  klanten thuis om lampen op te hangen’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Sander van Sander van Sander van 

Hij volgde de opleiding Detailhandel in 
de Doe-Het-Zelf branche. ,,Klantencon-
tact is voor mij heel belangrijk, daarom 
wist ik al tijdens mijn studie dat ik niet de 
bouw in wilde.” Sander werkt als fi liaal-
manager bij verschillende (grote) bedrij-
ven, waaronder Mc Donalds, en maakt 
dan de overstap naar de lichtbranche. 
Na enkele jaren voelt Sander dat hij vol-
doende kennis heeft om het bedrijf van 
zijn ouders over te nemen. In 2005 gaat 
hij in de zaak werken, het jaar daarop 
neemt hij het stokje over. ,,Door de jaren 
heen heb ik de winkel aangepast om het 
een eigentijdse uitstraling te geven. De 
winkel heeft een update gehad en past 
nu beter bij de huidige tijdsgeest. Ook 
heb ik woonaccessoires toegevoegd aan 
het assortiment. Zo is Aldor Verlichting 
meer toegespitst op licht én wonen. Van 
modern tot klassiek en van wand- tot 
vloerlamp met of zonder dimmers: er is 
genoeg te kiezen.”
De prijzen van Aldor variëren ook, om 
een zo breed mogelijke doelgroep te 
kunnen bedienen. ,,De designmerken zijn 
vanzelfsprekend duurder, maar gaan ook 
langer mee omdat ze makkelijker te repa-
reren zijn. Sommige lampen kunnen ook 
aangepast worden aan een nieuwe tech-
niek, andere niet. Denk aan de overgang 

van gloeilamp naar led.” Sander werkt bij 
voorkeur milieubewust en legt de focus 
op duurzaamheid. ,,Wij hebben bijna al-
leen maar energiezuinige verlichting. Dat 
maakt ons een van de groenste winkels 
van Castricum.” Jaarlijks volgt Sander 
cursussen om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen in zijn branche. Sinds 
2018 heeft hij versterking van Cris. Hij be-
gon parttime maar werkt inmiddels full-
time in de zaak. Het duo werkt in de win-
kel, maar komt ook bij mensen thuis. ,,Als 
ze hulp nodig hebben bij het ophangen 
van een lamp kunnen ze ons ook inscha-
kelen.” Service staat hoog in het vaandel 
bij het bedrijf. ,,De koffi e staat altijd klaar 
en klanten mogen rustig rondkijken en 
om advies vragen. Het is ook mogelijk om 
bij mij aan tafel te komen zitten en via een 
scherm of verschillende boeken op zoek 
te gaan naar de juiste lamp.” Aldor is zes 
dagen per week open, maar Sander heeft 
om de week een dag vrij voor zijn gezin. 
In zijn vrije tijd gaat hij graag sporten of 
klussen in zijn eigen huis. Als hij het over 
mocht doen, koos hij weer voor het on-
dernemerschap. ,,Maar dan met de stille 
hoop op een groter pand. Wel binnen 
Castricum, hoor. Dit is zo’n fi jn dorp en 
goed bereikbaar voor de klanten uit de 
omgeving. Heel belangrijk.”
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12 DECEMBER

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

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

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

Lisa Loïs brengt ode aan Adele in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Komische observaties in debuut-
voorstelling Janneke de Bijl in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Anne van Zantwijk)

13 DECEMBER

Lezing Cultureel Café Castricum 
- Architectuur en kunst in Neder-
land gedurende de periode 1914 
-1940, Parochiecentrum naast 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113, 
Castricum. 15.00 - 17.00 uur. (Fo-
to’s aangeleverd)

‘Journey to Bethlehem’ in de Pan-
cratiuskerk. een bijzondere ver-
telling over de betekenis van 
Kerst. 19.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

JB Meijers - Deltaboy, Theater Ko-
ningsduyn, Geesterhage Castri-
cum, Geesterduinweg 3. 20.00 
uur. kaarten: www.geesterhage.
nl. (Foto: Laura Besch)

Bene�et Event Plan International. 
Fase Fier, van Oldenbarneveld-
weg 25 in Bakkum. 20.00 uur.

‘De Meisje met de Wijsjes’ zingen 
in de PKN kerk te Limmen. Zuid-
kerkenlaan 25 te Limmen. 20.00 
uur. (Foto: Michael Habraken).

G-disco in kerstsfeer in Jongeren-
centrum Discovery op de Dorps-
straat 2 in Castricum, 20.00-22.00 
uur. Entree 4 euro. (Foto: aangele-

▲

verd)

Monty Python’s Life of Brian. Film-
huis De Zwaan Cultureel, Middel-
weg 5, Uitgeest, 20.15 uur. www.
dezwaancultureel.nl. (Foto: aan-
geleverd) 

Nederlands Dans Theater 2 – Sier-
ra Oscar Foxtrot Tango in de Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Rahi 
Rezvani)

Stichting Tweeheid – Een Heili-
ge Avond/Daniel Kehlmann in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

14 DECEMBER
Kerstevenement: Workshop Schil-
deren. Buurt- en Biljartcentrum 
op de Van Speykkade 61. ‘s Mor-
gens van 9.30 – 12.00 uur of ‘s 
middags van 13.30 – 16.00 uur.

Super kerst zaterdag, Speeltuin 
Kindervreugd, Middelweg 108-
110, Uitgeest. 9.45 - 14.30 uur. In-
schrijven noodzakelijk: www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.nl. 

Uitverkoop overtollig meubilair 
van de Maranathakerk. Maranat-
hakerk, Prins Hendrikstraat 1, Cas-
tricum. Van 10.00 tot 13.00 uur.

Midwinterloop Le Champion over 
7,6 en 16,8 kilometer in Egmond. 
Info: www.lechampion.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Signeersessie Ronald Giphart, 
Kantoorboekhandel Laan, Bur-
gemeester Mooijstraat 19, Castri-
cum. 11.30 - 12.30 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Winterfair in Alkmaar, 12.00-17.00 
uur. Ook zondag.

VKIJ schaats(ruil)beurs. In het IJs-
baanhuis (Clubhuis VKIJ aan de 
Zeeweg in Castricum). 13.00 - 
16.00 uur. Aanmelden voor ver-
koop en/of doneren schaatsen 
aan de VKIJ via www.vkij.nl.

Gratis lezing ‘Lang en gelukkig 
uit elkaar’ door relatie- en schei-
dingscoach Denise Janmaat en 
mediator en scheidingsmakelaar 
Hans van Son van 14.00 tot 16.15 
uur in het kantoor van Janmaat 
en Van Son op bedrijventerrein 
De Trompet in Heemskerk. Aan-
melden via de website www.de-
nisejanmaat.nl. 

Opening nieuwe exposities bij 
Streetscape. Galerie Streetscape, 
Castricum. 16.00 - 18.00.

Midwinterfeest in de Tuin van Ka-
pitein Rommel. Tuin van Kapitein 
Rommel 2, Castricum. 16.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Fotogra�eworkshop ‘Landschap 
in het duister’ door Nando Harm-
sen bij fotogra�ecentrum ISOO in 
Beverwijk, 17.00-21.00 uur. Info: 
workshops@isoo.nu. (Foto: Nan-
do Harmsen)

Kerstspel - Muzikale theatervoor-
stelling Theater Bonhoe�er, Bur-
gemeester Nielenplein, Heems-
kerk. 20.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Open Podium De Zwaan Cultu-
reel. Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. De zaal is 
open vanaf 20.15 uur, de optre-
dens beginnen om 20.30 uur. De 
toegang is gratis. Meer informa-
tie op: www.dezwaancultureel.
nl. (Foto: cimbaliste Pit Hermans 
– aangeleverd)

Nederlandse Bachvereniging met 
Mariavespers in Grote Kerk Alk-
maar, 20.15 uur. Inleiding om 
19.15 uur. (Foto: Simon van Box-
tel)

Kerstshow ‘It’s Christmas Time’ 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.00 uur. 

Hehobros On Tour – Pepijn Scho-
neveld en Kevin Hassing in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

15 DECEMBER

SchatRijk – Op avontuur met de 
discipelen. Theater Koningsduyn 
van Cultureel Centrum Geester-
hage. 10.00 uur. De toegang is 
gratis, na a�oop is er ko�e, thee 
en limonade met iets lekkers in 
de Kenterzaal. (Foto: aangele-
verd) 

Winterse jutwandeling in kerst-
sfeer vanuit Bergen aan Zee naar 
de Kerf. Parnassiagebouw in Ber-
gen aan Zee. 10.00 uur. Opge-
ven kan tot en met 14 december 
via ivnjutwandeling@icloud.com.  
Kijk ook op www.ivn.nl/nkl. (Foto: 
aangeleverd)

Accordeonvereniging Vita Nova 
geeft samen met het senioren-
orkest onder leiding van Jan Rol 
en Suddenly Years Align een kof-
�econcert in De Vest in Alkmaar, 
11.00 uur. Verkoop via http://
www.vitanova.50webs.com.

Winterfair in Alkmaar, 12.00-17.00 
uur. Ook zaterdag.

Toonkunstkoor Alkmaar – Mi-
sa Criolla in Grote Kerk Alkmaar, 
14.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.toonkunst-alk-
maar.nl.

Jewelry Talk met goudsmid Mi-
chelle Gerlofsma. Galerie Street-
scape. Van 14.00 - 17.00 uur (zie 
www.bijzondersieraden.nl). 

Wie helpt de kerstboom op het 
kerkplein van de Pancratiuskerk 
te versieren? Pancratiuskerk, Cas-
tricum. Vanaf 14.00 uur samen-
zang. Vanaf ongeveer 15.00 uur 
de versieringen in de boom wor-
den gehangen.

Music-Train zingt kerstrepertoi-
re bij Johanna’s Hof. Het eerste 
optreden is om 14.00. Het koor 
treedt drie keer op. Toegang is 
gratis. (Foto: aangeleverd)

Mini lezing IVN over bodemdier-
tjes. De Schaapskooi. Zeeweg 2, 
Bergen. 14.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Jubileum-kerstconcert Project-
koor Castricum, Protestantse Kerk 
(Dorpskerk), Kerkpad 1, Castri-
cum. 14.30 uur. Meer informatie: 
www.projectkoor-castricum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Kerstconcert Tata Steel Orkest 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
14.30 uur. Kaarten: 06-51079045.

Klankcast, De Oude Keuken, Ou-
de Parklaan 117 (Landgoed Duin 
en Bosch), Castricum. 15.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Gloed glanst bij Toonbeeld. Thea-

terzaal Geesterhage in Castricum. 
15.00 uur. Meer info via www.
toonbeeld.tv. (Foto: aangeleverd)

One More, Jazz Session Club Vre-
deburg, Dusseldorperweg 64, 
Limmen. 15.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Blues en News Live in museum-
hoeve Overslot. Museumhoeve 
Overslot, Slotweg 42, Egmond 
aan den Hoef. 16.00 - 18.00 uur.

16 DECEMBER
Stiltewandeling, Bezoekerscen-
trum De Hoep, Johannisweg 2, 
Castricum. 9.30 uur. Deelname 
gratis, duinkaart noodzakelijk. In-
formatie: 0251 – 65 40 64.

Lezing over zeevogels door na-
tuurfotograaf Sijmen Hendriks in 
het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 
292 in Haarlem, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: beheerder@vogel-
hospitaal.nl. (Foto: aangeleverd)

Najib Amhali staat 16, 17 en 18 
december in De Vest in Alkmaar, 
alle voorstellingen zijn uitver-
kocht. Informeer bij de kassa naar 
eventueel vrijgekomen plaatsen.

17 DECEMBER
 

Nick & Simon are Coming to Town 
in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur. (Foto: Rogier Jaarsma)

Kerstconcert Songs for You in de 
Vredevorstkerk, Laan der Neder-
landen 152 in Beverwijk, 20.00 uur. 
Entree 9,50. Kaarten bij de ingang 
van de kerk. (Foto: aangeleverd)

18 DECEMBER
Soepcafé. Tuin van Kapitein Rom-
mel. 14.00 uur.

Kerstspel - Muzikale theatervoor-
stelling Theater Bonhoe�er, Pan-
cratiuskerk, Castricum. 20.00 uur. 

19 DECEMBER
Feestconcert Nederlands Philhar-
monisch Orkest in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

De veelkoppige, poëtische fanfare-
punkband De Kift in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur. (Foto: PR De Kift)
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‘We voerden onze missie uit met Tupperware-pistooltjes’

Geen heldenstatus voor veteraan Hans Walrave

Hij beleefde regelmatig momen-
ten van doodsangst als Serven en 
Kroaten de moslims voor de zo-
veelste keer bestookten. Dat resul-
teerde in het PTSS-syndroom bij 
terugkomst in Nederland, het ge-
volg van een Vredesmissie in de 
enclave Screbrenica waaraan Hans 
Walrave (70) deelnam.   

Hans werkt na het behalen van zijn 
diploma hbo-verpleegkunde lan-
ge tijd in het ziekenhuis. Omdat hij 
meer van de wereld wil zien solli-
citeert hij in 1967 bij de Koninklij-
ke Marine. 
Hij wordt aangenomen en ziet 
heel wat mooie plekjes op de we-
reld. In de tussentijd leert hij zijn 
vrouw Erna kennen met wie hij in 
1970 trouwt. Nadat het gezin zich 
met twee kinderen heeft uitge-
breid, wil Hans wat vaker thuis zijn 
en stapt hij over naar de Koninklij-
ke Landmacht. Hier wordt hij ICT-
medewerker. 

Vredesmissie
In december 1994 wordt hij naar 
voormalig Joegoslavië uitgezon-
den om er als verpleegkundige bij 
te dragen aan een VN-Vredesmis-
sie in de enclave Srebrenica. Hij 
wordt geplaatst in de ‘Compound 
Potoćari’. Het dorpje ligt in een dal, 
omgeven door bergen, waar Ser-
viërs en Kroaten zich schuil hou-
den. De compound heeft als taak 
de moslims te ontwapenen en te 
beschermen tegen de Serviërs en 
de Kroaten. 
Hans verleent in Potoćari zorg in 
het Srebrenica Ziekenhuis, waar hij 
ook laboranten opleidt.  

Hinderlaag
Tijdens zijn verblijf van vier maan-
den in de enclave maakt Hans veel 

spannende momenten mee. ,,Ik 
reed regelmatig met m’n chau�eur 
over de zandweg die van Potoćari 
naar Srebrenica voerde. Op een 
keer kwamen we een boer met 
paard en wagen tegen. Hij gebaar-
de ons om de kant in te gaan, zo-
dat hij er langs kon. We weigerden 
dit vanwege de mogelijke aanwe-
zigheid van bermbommen. We 
waren al drie kwartier met de man 
aan het bakkeleien toen we beslo-
ten om een kruismeting te doen 
(het bepalen van de coördinaten), 
Deze stuurden we door aan de de-
molitieploeg. De boer voelde ken-
nelijk nattigheid, want hij besloot 
om te keren. Toen de demolitie-
ploeg even later arriveerde vond 
met vier bermbommen. We waren 
bijna in een hinderlaag gelopen. Je 
realiseert je op dat moment de risi-
co’s die je loopt.” 

Snipers
Hans was meer keren getuige van 
het moorden tussen de bevol-
kingsgroepen. ,,Ik heb vaker ge-
zien dat moslimvrouwen, die op 
het land werkten, zonder pardon 
werden neergeschoten door een 
sniper. We mochten niet zelf op de 
sniper schieten en konden alleen 
de coördinaten aan onze verken-
ningseenheden doorgeven. De-
ze pakten de sniper dan op en le-
verden hem uit aan de politie. Wij 
borgen het slachto�er, of brachten 
het naar ons  noodhospitaal. Van-
wege corruptie bij de politie kwam 
de sniper soms na enkele dagen al 
weer vrij. Het gebeurde eens dat 
wij een neergeschoten vrouw naar 
het noodhospitaal brachten en 
dat zij na haar ontslag aldaar op-
nieuw werd beschoten en alsnog 
overleed. Wij herkenden haar. Dat 
hakt erin.”

Onderlinge vuurgevechten
Het gebeurde weleens dat mos-
lims aan wapens weten te komen 
en hiermee de Serviërs of de Kro-
aten beschieten. Het gevolg is een 
felle reactie waarbij de kogels over 
en weer over het kamp vliegen. 
Hans vreest meer keer voor zijn 
leven. Terug in Nederland achter-
volgen deze angstige ervaringen 
hem nog lang. ,,Als ik ’s nachts in 
bed lag en soms een luidruchtige 
brommer voorbij hoorde gaan lag 
ik direct gillend naast mijn bed. Ik 
douchte met het douchegordijn 
open, want ik meende de vijand 
overal tegen te kunnen komen. 
Gelukkig duurde het PTSS-syn-
droom bij mij maar een half jaar en 
ik had misschien het geluk al iets 
ouder te zijn en iets meer levenser-
varing te hebben toen ik naar Sre-
brenica vertrok. Ik ken genoeg jon-
gere collega’s die nog steeds aan 
PTSS leiden.” 

Heldenstatus
Terug in Nederland ontvangen 
Hans en zijn collega’s uit handen 
van bataljonscommandant een 
herdenkingsschild. Hans ontleent 
hieraan geen heldenstatus. ,,Er zijn 
jongens die veel ergere dingen 
hebben meegemaakt dan ik en 
hiervan nog steeds de gevolgen 
ondervinden. Zij verdienen onze 
waardering meer dan ooit.” 

Val Srebrenica
De lichting van Hans keert vier 
maanden voor de val van Screbre-
nica huiswaarts. Hij prijst zich ge-
lukkig daar niet bij aanwezig te zijn 
geweest. Er verschijnt enige fel-
heid in zijn ogen. ,,Ik vindt de aan-
dacht die dit heeft gekregen triest 
voor de mensen die van de toen-
malige lichting deel uitmaakten. Ik 
voel met ze mee. Ze konden niets 
doen. Onze wapens waren niet 
toereikend tegen de overmacht 
van het leger van Ratko Mladić, 
destijds opperbevelhebber van 
de Bosnisch-Servische troepen. Ik 

druk het natuurlijk gechargeerd 
uit, maar eigenlijk beschikten onze 
mensen over ‘tupperware-pistool-
tjes’, vergeleken bij het wapenarse-
naal van Mladić. Ook het verzoek 
om luchtsteun aan de Amerikanen 
bleef tot vijf keer toe uit. 
Dit heeft Mladić allemaal gewe-
ten. Eigenlijk is de Nederlandse re-
gering verantwoordelijk voor de 

dood van 9500 moslims. Hieron-
der bevinden zich ook de acht per-
sonen uit Potoćari die ik als labo-
rant had opgeleid. Het doet mij 
nog steeds veel pijn.”

Veteranencomité
Hans is al 15 jaar secretaris van het 
plaatselijke Veteranencomité, dat 
destijds tot stand kwam op initia-

tief van wijlen burgemeester Aal-
tje Emmens-Knol. Hij vindt het fan-
tastisch om zich in te zetten voor 
zijn collega’s. Inmiddels is lokale 
Veteranendag een regiogebeuren 
geworden en, naar het zich laat 
aanzien, lijkt deze dag in 2020 in 
BUCH-verband te worden georga-
niseerd. Hans is er terecht trots op. 
(Tekst/foto: Henk de Reus)

Akersloot - Op 5 mei volgend jaar viert Nederland dat het 75 jaar 
terug bevrijd werd van de bezetter. Dit wordt in 2019 en 2020 her-
dacht. In de aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant pe-
riodiek aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het 
woord.

Hans Walrave toont het herdenkingsschild, waaraan hij overigens geen heldenstatus ontleent

Hans Walrave in december 1994 als deelnemer van de Vredesmissie
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Kerstspel in de Sint Pancratiuskerk
door Theater Bonhoeffer

Castricum - Op woensdag 18 de-
cember om 20.00 uur is er weer 
een origineel en eigentijds Kerst-
spel van Theater Bonhoe�er in de 
St. Pancratiuskerk. 
Het Kerstspel speelt zich af in de 
moderne tijd. Het verhaal begint 

met een meisje dat voor haar ver-
jaardag een kerst-escaperoom 
cadeau krijgt. Aan het begin is 
iedereen vrolijk en heeft er zin 
in. Maar als ze een tijdje in de 
escaperoom zitten, wordt hun 
vriendschap op de proef gesteld 

en staan hen lastige opdrachten 
te wachten. Bij elke opdracht die 
ze moeten oplossen, wordt hun 
kennis over het kerstverhaal ge-
test. In de loop van het verhaal 
ontdekken ze dat ze minder we-
ten van het kerstverhaal dan ze 
van tevoren dachten. Vooral als 
de tijd begint op te raken, lopen 
de frustraties hoog op. Weten ze 
uiteindelijk toch nog te ontsnap-
pen?
Iedereen is van harte welkom en 
de toegang is gratis. Er wordt een 
deurcollecte gehouden voor het 
Noodfonds. 
De voorstelling is tevens te zien 
op zaterdag 14 december op het 
Nielenplein in Heemskerk, op vrij-
dag 20 december in het Bonhoef-
fercollge en dinsdag 24 decem-
ber in Theater Dorpshuis De Ver-
maning in Krommenie. Kijk voor 
meer informatie op: www.thea-
terbonhoe�er.nl. (Foto: aangele-
verd)

Burger-forum op zoek naar ideeën
Hoe besteden Castricummers
de 23 miljoen euro van Eneco?
Castricum - Met de verkoop van 
Eneco aan Japan twee weken 
geleden strijkt de gemeente 
Castricum 23 miljoen euro op. 
Partij Burger-forum wil weten 
wat Castricummers met de ex-
tra inkomsten zouden doen. 

,,Met suggesties waarvoor vol-
doende draagvlak is willen we 
naar het gemeentebestuur.”
Het vrijkomen van de miljoenen 
geeft volgens de partij kans om 
‘bestaande problemen op te los-
sen of nieuwe ideeën uit te voe-
ren’. 
,, Als startende partij kunnen we 
de kosten van een referendum 
niet dragen, daarom doen we het 
op deze manier.” Burger-forum 
maakt een enquête op basis van 
de ideeën en suggesties die wor-

den ingestuurd. Dat kan via de 
site: www.burger-forum.nl. Het 

winnende idee krijgt een kistje 
wijn’. (Tekst/foto: Aart Toth)

Cursus ‘Eerste Hulp aan Kinderen’

De cursus is geschikt voor ouders 
van jonge kinderen, ‘oppas oma 
of opa’ of medewerkers van een 
kinderdagverblijf, peuterspeel-
zaal of gastouder. Tijdens de cur-
sus wordt geleerd hulp te verle-
nen aan kinderen en wordt inzicht 
gegeven in de gevaren die kinde-
ren bedreigen en hoe deze kun-
nen worden voorkomen. De reani-
matie bij baby’s en kinderen is on-
derdeel van de cursus. De cursus 
wordt gegeven volgens de richtlij-

nen van het Oranje Kruis en wordt 
afgesloten met een toets. Als deze 
toets succesvol is afgerond, ont-
vangt de cursist het o�ciële cer-
ti�caat Eerste Hulp aan Kinderen 
van het Oranje Kruis.
De cursus bestaat uit vier lessen 
van ieder drie uur, die worden ge-
geven in het Cultureel Centrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
te Castricum. De cursusavonden 
zijn op woensdagavond 8, 15, 22 
en 29 januari 2020 van 19.00 tot 

22.00 uur. De kosten van de oplei-
ding bedragen € 95,00. 
Dit is inclusief lesboek, verband-
materiaal en certi�caat van het 
Oranje Kruis. Veel ziektekosten-
verzekeraars vergoeden (een deel 
van) de cursus. 
Voor meer informatie of aanmel-
ding kan men contact opnemen 
met het secretariaat van EHBO 
Vereniging Castricum op telefoon 
0251-651060 (bij voorkeur tussen 
19.30 uur en 21.00 uur) of per e-
mail naar secretaris@ehbocastri-
cum.nl. Alle informatie over de 
cursus staat ook op de website ht-
tp://www.ehbocastricum.nl. 

Castricum - Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan misgaat, 
dan wil men de juiste Eerste Hulp kunnen verlenen. Daarom start 
EHBO Vereniging Castricum weer met een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen.

Basiscursus tekenen bij Perspectief
Castricum - Voor iedereen die op 
een leuke manier kennis wil ma-
ken met de basistechnieken van 
het tekenen, start in de ateliers 
van Perspectief in Bakkum op 
donderdagavond 9 januari van 
19.30 tot 22.00 uur een basiscur-
sus tekenen. 

Tijdens deze zes lessen durende 
cursus wordt op groot formaat 
papier voornamelijk met houts-
kool naar verschillende stillevens 
gewerkt. Tijdens de laatste lessen 
komt er meer kleur in de tekenin-
gen. Deze cursus staat onder lei-
ding van de ervaren kunstenares 
en docente Fré Ham die haar op-
leiding aan de gerenommeerde 
Wackers Academie in Amsterdam 
genoot. 
Tijdens deze cursus komen de 
volgende onderwerpen aan de 
orde: perspectief, verhoudin-
gen, compositie, toonwaarde en 
kleurcontrasten. Zo leert Fré de 

cursisten hoe er naar een onder-
werp gekeken moet worden om 
het daarna zelf op papier te zet-
ten. Informatie en inschrijven via 

de website: www.perspectiefcas-
tricum.nl. Of bij Froukje Docter: 
froukjedocter@gmail.com. (Foto: 
aangeleverd)

Winterse schilderijen van Leo 
Verbruggen in De Oude Keuken

Zelf zegt Leo van dit speci�eke 
deel van zijn oeuvre: „Winters ver-
velen mij nooit, sneeuwzwange-
re luchten ergens op de wereld, 
maar ook in Nederland, zijn ge-
weldig inspirerend. Als ik er nooit 
geweest ben, geen probleem. 
Dan moet de verbeeldingskracht 

aan de gang. Als er geen sneeuw 
valt, verzin ik hem. Ook het land-
schap bestaat soms niet echt, let 
it snow!”
De tijd rond Kerstmis vindt de 
schilder geweldig. De gedachte 
erachter, de verhalen en het ver-
langen. Het zelf maken en laten 

drukken van de kerstkaart hoort 
er al jaren bij. Aan de ene kant 
legt het een bepaalde druk op 
de maand november. Anderzijds 
geeft het hem veel voldoening 
als de kaart af is en de envelop-
pen de deur uit gaan.
De expositie is te zien tot janu-
ari 2020 bij De Oude Keuken, 
Parklaan 117 in Castricum. Dage-
lijks geopend van 9.00 tot 17.00 
uur en in het weekend van 9.00 
tot 23.00 uur. (foto: aangeleverd)

Castricum - Een deel van de lopende expositie van de Koedijkse 
kunstenaar Leo Verbruggen bij De Oude keuken is sinds 9 decem-
ber vervangen door winter- en kerstwerken van dezelfde schil-
der/tekenaar.

Castricum - De rockband ‘Twice The Same’ is gevormd op het Jac. 
P. Thijsse College en draait nog steeds op volle toeren, de plan-
nen worden zelfs alleen maar grootser. Om het tienjarig bestaan 
van de jongens te vieren is er afgelopen week een kerstnummer 
met bijbehorende video uitgebracht, én presenteren zij op 19 de-
cember bij Café Lokaal in Heemskerk hun eerste langspeelplaat.

‘Twice The Same’ viert 10-jarig bestaan 
met kerstnummer en vinylplaat

„Let’s all open our hearts at Christ-
mas”, Aldus Ritchie Lee, zanger en 
mede-oprichter van Twice The Sa-
me: zo luidt het refrein van de nieu-
we Castricumse kersthit ‘Lonely 
Christmas Tree’. 
Het feestelijke lied met bijbehoren-
de muziekvideo is enigszins geïn-
spireerd op kerstklassiekers van 
Slade en Mud. De muziekvideo is 

te zien op de website van Twice 
The Same, of op YouTube. 
Daarnaast is de single te be-
luisteren via Spotify en alle an-
dere grote streamingdiensten. 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=bVNxY9Z_6ts, https://
open.spotify.com/track/4uPRYZT
wwx8KGdDkB90gOv?si=FnUPK_
eHT1azSr4b7XDpGA

Afgelopen april bracht Twice The 
Same haar tweede album op CD uit 
in de Nozem en de Non. Deze suc-
cesvolle release bracht de band op 
het idee om het album ook op vinyl 
uit te brengen. Dit plan is geprak-
tiseerd en de vinylplaat, met rode 
kleur, wordt aanstaande 19 decem-
ber gepresenteerd tijdens een spe-
ciaal kerstoptreden bij Café Acous-
tique in Café Lokaal te Heemskerk. 
Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door Martijn Roggeveen en 
de toegang is gratis. Deze gezel-
lig muziekavond begint rond 20.00 
en is ook live te volgen via Heems-
kerkFM. (Foto: aangeleverd)

Ronald Giphart signeert bij Laan
Castricum - Zaterdag 14 de-
cember van 11.30 tot 12.30 
uur houdt Ronald Giphart een 
signeersessie bij Kantoor-
boekhandel Laan omtrent zijn 
nieuwste boek Alle Tijd. Na-
tuurlijk mag men ook een an-
der boek van hem meenemen.
 
Over Ronald Giphart
Wie kent hem niet, Ronald 
Giphart (1965) debuteerde in 
1992 met de roman Ik ook van 
jou, een instant klassieker in de 
Nederlandse literatuur. Daar-
na volgden onder meer de ro-
mans Giph, Phileine zegt sor-
ry, Ik omhels je met duizend ar-
men, Troost, IJsland, Harem en 
Lieve. Zijn novelle Gala, het Boe-
kenweekgeschenk van 2003, 
verscheen in een oplage van 
780.000 exemplaren. In 2012 ver-
scheen de verhalenbundel De 

wake, waar hij hoge ogen mee 
gooide. Voor zijn oeuvre ontving 
Giphart in 2004 de C.C.S. Crone-
prijs, de tweejaarlijkse literatuur-
prijs van de stad Utrecht. Volgens 
de schrijver zelf heeft hij een 
groot deel van Nederland aan 
het lezen geholpen.
 
Over Alle tijd

Hun vriendschap begon bij de 
ontelbare avonden in hun stam-
café, avonden die nooit ophiel-
den. Ze raakten verslaafd aan het 
leven en aan de saamhorigheid. 
Ze wisten niet hoe of wat, maar 
wel dat er iedere dag iets memo-
rabels zou gebeuren. Toen de zes 
mannen begin jaren ‘90 beslo-
ten een bierbrouwerij te begin-
nen in een werfkelder in Utrecht, 
werden ze naast vrienden ook za-
kenpartners. 25 jaar later zijn ze 
op weg naar een boshut in Duits-
land om nog één weekend sa-
men te zijn voordat ze het con-
tract voor de verkoop van de 
brouwerij tekenen. Tijdens dit 
weekend re�ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. Al-
le tijd is een uiterst meeslepen-
de en vitale roman over ambitie, 
vriendschap en liefde. (Foto: aan-
geleverd)
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Castricum - Afgelopen zaterdag speelde FC Castricum JO11-1 in 
Alkmaar een belangrijke wedstrijd tegen Kolping Boys. Na een ge-
lijkspel tegen Schagen United én overwinningen op ZOB, AFC’34 
en Purmersteijn volstond een gelijkspel voor de jonge Castricum-
mers om kampioen te worden van de Hoofdklasse D. 

FC Castricum JO11-1 
kampioen hoofdklasse

Tegenstander Kolping Boys kon 
bij winst ook nog kampioen wor-
den, dus de spanning zat er bij ie-
dereen goed in. Kolping Boys be-
gon voortvarend aan de wed-
strijd door het eerste kwartier 
veel druk te zetten, maar de ver-
dediging van FCC hield knap 
stand.  Na verloop van tijd kwam 
FC Castricum zelf beter in het spel 
en ging door doelpunten van Vin-
ce en Sem de rust in met een 0-2 
voorsprong. Na de pauze viel al 
snel de 0-3, waarna in het reste-
rende deel van de wedstrijd Kol-
ping Boys goed terug kwam tot 
2-3. Maar verder liet het team van 

trainer Max Lodewijks en leider 
Oscar het niet komen. 
Na het laatste �uitsignaal barst-
te het feest los. Eerst op het veld 
van Kolping Boys en bij terug-
komst in de kantine van FC Cas-
tricum. Daar kregen Guus, Chris, 
Sem, Tom, Keano, Dani, Miquel, 
Sem en Vince, onder de muziek 
van ‘We are the Champions’, patat 
en limonade van de club. Door 
het kampioenschap mag FC Cas-
tricum na de winterstop hoogst-
waarschijnlijk uitkomen in de 
hoogste poule van de Hoofdklas-
se bij de JO11 teams. (Foto: aan-
geleverd)

Biljart
De Boer pakt koppositie in 
libre-competitie bij WIK
Castricum - In de partij tegen 
Piet Zonneveld was de eerste 
beurt van Jaap de Boer een daal-
der waard, want met een formi-
dabele serie van elf caramboles, 
gaf Jaap aan dat hij ook vanavond 
weer van plan was om een mooi 
resultaat op het groene laken te 
boeken. En ondanks een excel-
lente serie van veertien carambo-
les van Piet, pakte Jaap de winst. 
Met een serie van elf en vijftien 
caramboles bouwde Frans Lute 
een mooie voorsprong op waar 
zijn tegenstander Wim van Duin 
niet voldoende antwoord op had. 
Frans trok de winst naar zich toe. 
Ook Jörgen Bolten kon tevreden 
terugkijken op een mooi resul-
taat, want zijn partij tegen Hans 
Kooiman, sloot hij winnend af. Dit 
resultaat kwam mede tot stand 
door twee series van tien caram-

boles en een serie van negen ca-
ramboles. 
Ad Kempers was wederom op 
dreef in zijn partij tegen Hans 
Kooiman. Leek in het begin van 
de partij Hans de beste papieren 
te hebben om de wedstrijd win-
nend af te sluiten, kwam Ad met 
een paar tussensprints naderbij 
en pakte zelfs de leiding, die hij 
niet meer afstond. 
Voor Ferry van Gennip was er ook 
weer eens winst te boeken terwijl 
zijn tegenstander Peter Ent niet 
zijn moyenne behaalde. 
De onderlinge verschillen aan de 
kop van de ranglijst zijn zo ge-
ring, waardoor deze er ten op-
zichte van vorige week anders 
uitziet: 1. Jaap de Boer met 1008 
punten, 2. Ad Kempers met 999 
punten en derde is Siem Bakkum 
met 968 punten.

Vredeburg 2 
onderuit in Castricum
Limmen/Castricum - Op vrijdag 
6 december speelde het twee-
de team van SV Vredeburg een 
bondsduel bij Castricum 2. Op 
dezelfde avond speelden de ove-
rige schakers ronde twaalf van de 
interne competitie.
Vredeburg 2 kent een moeizaam 
seizoen in de sterk bezette twee-
de klasse B. Ook tegen Castri-
cum 2 werd een nederlaag geno-
teerd: 5-3. Een ongeloo�ijk knap-
pe overwinning was er voor inval-
ler Marc Voorwalt die aan het ze-
vende bord afrekende met een 

tegenstander met 450 ratingpun-
ten meer op de teller. Ook Gertjan 
Hafkamp was goed voor een vol 
punt. Barry Blekemolen en Hans 
de Goede tekenden beiden voor 
een remise. Maar nederlagen wa-
ren er voor kopman Hidde Ebels, 
Tars Wanders, captain Dick Aa�es 
en invaller Marlies Sturk. Vrede-
burg 2 bungelt nog immer troos-
teloos onderaan de ranglijst. 
Komende vrijdag is er een bonds-
wedstrijd voor Vredeburg 3 en 
wacht de dertiende ronde van de 
interne competitie.

Meervogels ’31
kijkt naar boven
Akersloot - Een moeizame over-
winning van Meervogels ’31 2 op 
KFC 2 (2-1) was de voorbode van 
een succesvolle zondag voor de 
geelzwarten.
In tegenstelling tot voorgaande 
weken trof Meervogels 1 in Vro-
ne 1 nu een tegenstander die 
wel druk wist te krijgen op de op-
bouw en zodoende dwong het 
Meervogels tot veel foutieve be-
slissingen in de opbouw. Dat het 
lang 0-0 bleef had het dan ook 
vooral te danken aan een por-
tie geluk en het groeiende ver-
trouwen van doelman Cas Hoog-
land. Tegen de verhouding in 
wist Tom Adrichem in de 35e mi-
nuut goed voorbereidend werk 
van Lex Broertjes te promoveren 
tot een goal en stonden de geel-
zwarten pardoes met 1-0 voor. De 
verdedigers hadden ondertussen 
hun handen en voeten vol aan de 
speersnelle rechterspits van Vro-

ne, Dennis Konijn, maar de rust 
werd zonder kleerscheuren ge-
haald.
Na rust waren de rollen compleet 
omgedraaid. Meervogels was 
heer en meester en Vrone was nu 
lijdend voorwerp. Gedurende de 
gehele tweede helft werden er 
goede kansen gecreëerd en het 
wachten was op de bevrijdende 
tweede goal. Na een bal op de 
paal en een afgekeurde goal was 
het dan in de 80e minuut einde-
lijk raak: invaller Bram Kaandorp 
stond er koud in of de 2-0 kwam 
van zijn schoen, opnieuw op aan-
geven van Lex Broertjes. Meervo-
gels speelde daarna de wedstrijd 
rustig uit en vergat de score nog 
uit te breiden.
Volgende week speelt VVW 2 om 
11.00 uur tegen Meervogels’31 2 
en wordt om 14.00 uur de derby 
Limmen 1 – Meervogels’31 1 ge-
speeld.

Opmars Fedde Both namens Meervogels ’31 (foto: Lynn Adrichem)

FC Castricum ook tegen 
IJVV Stormvogels onderuit
Castricum - FC Castricum heeft 
wederom een nederlaag gele-
den.  Vorige week nog van kop-
loper Olympia Haarlem, dit week-
end was IJVV Stormvogels te 
sterk met 4-0.
Trainer Jeroen Kroes moest in de-
ze belangrijke wedstrijd maar 
liefst vijf geblesseerde spelers 
missen en wat wijzigingen in zijn 
basiselftal aanbrengen. Op het 
hobbelige en slecht bespeelba-
re veld kwam FC Castricum in de 
dertiende minuut ongelukkig op 
een 1-0 achterstand na een ei-
gen doelpunt. FC Castricum kon 
geen grip krijgen op de tegen-
stander, leed veel balverlies, maar 
bleef wel aandringen. Helaas mis-
lukten te vaak de combinaties en 
de individuele acties. Een kwar-
tier later was het Patrick Krop die 
de voorsprong uitbreidde met 
2-0. In de laatste tien minuten 

van de eerste helft kreeg FC Cas-
tricum wel grip op IJVV Storm-
vogels en creëerde verschillende 
kansen. Een vrije trap genomen 
door Carlo Vrijburg werd net over 
gekopt door Stephen Zeilstra en 
een prachtig schot van Max Lo-
dewijks, die de bal in één keer op 
zijn slof nam uit een voorzet, die 
net naast ging.
De tweede helft hetzelfde beeld 
als in de eerste helft, met in de 
71e minuut hands in het straf-
schopgebied van FC Castricum, 
penalty voor Stormvogels, die pri-
ma werd ingeschoten door Jose 
Leone. Uiteindelijk werd het nog 
4-0 voor Stormvogels door een 
individuele actie van Rowan van 
Eijk die het afmaakte in de linker 
kruising. Volgende week is HCSC 
thuis de laatste tegenstander van 
FC Castricum in 2019. (Tekst: Joop 
Bakker – Foto: Sandy Klaver)

Limmen-Bergen 1-1
Limmen - Net als bij Egmondia 
kwam Limmen snel op een voor-
sprong. Al na vijf minuten was 
het raak. Een afgeslagen voorzet 
werd ineens door Rens Min inge-
schoten. 
Daarna ging het spel over en 
weer. In de 33e minuut kreeg Ber-
gen een vrij trap. De voorzet werd 
hard door Kraakman ingescho-
ten. 1-1 Bergen begon feller te 
worden en Limmen zakte in. Vlak 
voor rust een paar hachelijke mo-
menten voor het doel van Ber-
gen. Met kunst en vliegwerk bleef 

het 1-1. Na de rust bleef Welbo-
ren achter in de kleedkamer en 
mocht Rick Glorie het proberen. 
Het duurde niet lang, voordat 
Rick alleen op het doel af ging. 
Zijn schot ging rakelings naast. 
De tweede helft kon het alle kan-
ten op. In de allerlaatste minuut 
gleed Rens Min nog weg, waar-
door er nog een kans voor Ber-
gen kwam. Kent Bakkum voor-
kwam een nederlaag. Al met al 
moet iedere club hier vrede mee 
hebben. (Tekst: Willem Koot/foto: 
Nico Hollenberg)

Vitesse op de Puikman 
afgetroefd door West Frisia
Castricum - Al enkele weken 
wordt de schwung van het eer-
ste deel van de competitie ge-
mist bij Vitesse. Tegen West Frisia 
was Vrouwe Fortuna dit keer op 
de hand van de bezoekers. 
De eerste helft kwamen de toe-
schouwers nauwelijks aan hun 
trekken. Pas in de 24e minuut 
moest keeper Michel van Kam-
pen in actie komen om een ach-
terstand te voorkomen. Niet veel 
later was Joris Veldt dichtbij de 
openingsgoal, door een voorzet 
van links op zijn schoen te ne-
men, de paal bracht redding. 
Na rust nam Vitesse het initia-
tief in handen. Opnieuw was Jo-
ris Veldt dichtbij de openingstref-
fer maar zijn inzet ging voorlangs. 
Verdedigend kwam het fysiek 
sterkere West Frisia nauwelijks in 
de problemen. Vitesse bleef gros-

sieren door hoge ballen door het 
centrum te spelen waar de verde-
diging heer en meester was. Bij 
een van de snelle counters van 
West Frisia zag spits Edwin Jansen 
de laatste verdedigers missen, 
waardoor hij vrij voor de keeper 
verscheen, en hij zijn ploeg op 
voorsprong zette: 0-1. Zo’n zeven 
minuten later scoorde dezelfde 
speler zelfs zijn tweede doelpunt, 
toen hij uit een duidelijke buiten-
spelpositie door mocht gaan en 
iets sneller bij de bal was dan de 
uitgelopen Michel van Kampen. 
Niet veel later had de aanslui-
tingstre�er eigenlijk al moeten 
vallen toen Jort Kaandorp een 
niet te missen kans toch net naast 
schoot. West Frisia wist echter vrij 
gemakkelijk overeind te blijven 
en nam de drie punten mee naar 
huis. (Foto: aangeleverd)

Dubbel feest voor
MO17-1 FC Castricum
Castricum - Hoewel vorige week 
al duidelijk was dat de meiden van 
MO17-1 niet meer in te halen wa-
ren, stond er toch nog iets op het 
spel: ongeslagen kampioen wor-
den in de Eerste Klasse. 
Zaterdag speelden ze deze beslis-
sende wedstrijd thuis tegen Fores-
ters MO17-1. De meiden van FC 
Castricum wisten deze met maar 
liefst 5-1 te winnen. Leuke bij-
komstigheid is dat ze deze wed-
strijd voor het eerst in de nieuwe 
shirts van shirtsponsor Club Ka-

rakter konden spelen. De meiden 
trainen al langer met veel plezier 
bij Club Karakter, waar ze onder 
begeleiding werken aan condi-
tie, kracht en uithoudingsvermo-
gen. En nu is Club Karakter dus de 
nieuwe sponsor van de meiden. 
Er wordt gekeken hoe de begelei-
ding van Club Karakter de komen-
de drie jaar in de trainingen geïn-
tensiveerd kan worden, zodat de 
meiden de kans krijgen om alles 
eruit te halen wat er in zit. Dubbel 
feest dus. (Foto: aangeleverd)

Limmen  -  Meervogels

balsponsor:  AUTOSCHADESPECIALIST P. ZONNEVELD B.V.
 KERSSENS LUCHTBEHANDELING

pupil v.d. week: MATS VAN DER LOCHT (speler van Limmen JO13-1)

ZONDAG 15 DECEMBER 
Aanvang 14.00 uur:

Zaterdag 14 december 2019, 
aanvang 14.30 uur

FC Castricum-
HCSC

MET LIVE MUZIEK NA DE WEDSTRIJD

Hoofdsponsor:
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Akersloot - Op die ochtend van 1 oktober 
werd ik ineens wakker van een oorverdovend 
lawaai......het leek wel of er niet één, maar wel 
tien grote vliegtuigen heel laag overvlogen! 
Het was pas 7.00 uur en nog niet echt licht en 
het bleef maar doordenderen. En ook hoor-
de ik er andere geluiden bij... iets wat leek op 
toeteren of seinen of zo...
Dus ik werd nieuwsgierig en hoewel nog wat 
suf... schoof gordijn weg... en wat ontwaar-
de ik op de weg aan de overkant van het wa-
ter? Een hele lange ‘colonne’ van enorme trac-
toren met joekels van banden en rode en gele 
zwaailampen en erop allemaal stoere kerels... 
en ik bleef maar geboeid staan kijken en be-
sefte plotsloos, dat ik zomaar deelgenoot was 

van iets heel belangrijks in dit kleine dorp.
Namelijk..het was een onderdeel van al die 
honderden boeren uit het noorden die al 
uren op weg waren om te protesteren in Den 
Haag. Het waren er zeker 40 die deze weg 
hadden gekozen en zij hielden goed afstand 
en ook contact met elkaar....dat voelde je ge-
woon en die hele stoet zo gedisciplineerd en 
rustig... gaf mij een gevoel van bewondering 
en achting en ik wenste hen allen een goe-
de tocht en succes met hun actie daar op het 
Malieveld...
Zo van achter mijn slaapkamerraam als een 
van de alleroudsten in Akersloot.

Hetty Bouwman-Bergman (2-7-1929)

LEZERSPOST

De boerenopstand op dinsdag 1 oktober 2019

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

Afzwemmers in de maand november

Op woensdagmiddag 6 novem-
ber werd er door een groep van 
maar liefst 41 kandidaten voor 
het A-diploma afgezwommen. Zij 
hadden de week daarvoor proef-
gezwommen. Jackie Aa� es, No-
va Abbes, Jade Baltus, Chelsey 
Beentjes, Fiene van Blokland, Jim 
Bonne, Linde Borremans, Faye 
Borst, Jet Brandjes, Suzana Dawit, 
Pim Dreshler, Timo Evertze, Bil-
ly Fox, Evi de Graaf, Maggie Hein-
sius, Max Hoeben, Noa Hoog-
werf, Jelle Jansbeken, Charlotte 
Kaandorp, Liv Kerssens, Katie Ki-
re, Lucius Kruse, Luca Labal, Sil-
ves Leek, Vinz Leek, Arlen van de 
Leijgraaf, Ferran Loman, Annika 
Nelissen, Lune Peeters, Iris Reeze, 
Jesse de Ruijte, Jorne Sandifort, 
Duncan Schotvanger, Lili Stet, Ja-
nique Tempelmans Plat, Yven Ter-
mes, Sanna Tijsen, Daan Tijssens, 
Skye Vastenouw, Elvi Veldt en 
Louise Vreeke deden alle onder-
delen goed en namen heel trots 

hun eerste échte zwemdiploma 
in ontvangst.
Woensdag 13 november is er 
door 28 kandidaten afgezwom-
men voor het B-diploma. Voor 
het B-diploma zijn de afstanden 
groter, de vaardigheden moei-
lijker en er worden hogere ei-
sen aan de zwemvaardigheid ge-
steld dan voor het A-diploma. Al 
deze eisen zijn goed afgelegd 
door: Rohsana Adil, Maya Ai As-
saad, Jaelyn Baars, Ibou Beentjes, 
Mila Beentjes, Birk Boonstra, Jay-
den Emanuels, Jack Fox, Anna Gij-
zen, Fenna Groen, Sep Guit, Da-
vid Hespe, Jessica Ho� man, Step-
han Ho� man, Chloi Holdway, Do-
minque van der Horst, Rowan 
Liefting, Mandy Pepping, Janne 
Peters, Liz Pronk, Sue Pronk, An-
nabel Schipper, Jaydi Schippe-
rus, Ilai Tick, Juuls Vaessen, Char-
lie Warnars, Dani Wielkens en Thi-
ago Wielkens.
Woensdag 20 november heeft 

een groep van 14 kandidaten hun 
Zwem ABC compleet gemaakt 
door aan alle eisen voor het C-
diploma te voldoen. Halifa Abu-
duxeheman, Devi Bos, Catalina 
Garcia, Gabriëlla Garcia, Mirthe 
Haverkamp, Julia de Jager, Lynn 
de Koning Gans, Spencer Leijting, 
Ariyam Mehri, Niek Miltenburg, 
Lois Redeker, Fenna Smit, Luca 
Smit en Nouna van der Voort heb-
ben hun conditie, kracht, uithou-
dingsvermogen en zwemvaar-
digheid verbeterd.

Na het behalen van het Zwem 
ABC kun je jezelf nog verder be-
kwamen in de zwemkunst en 
door oefenen voor de Zwemvaar-
digheidsdiploma’s of Snorkelen; 
ieder op drie verschillende ni-
veaus, die elkaar in moeilijkheid 
en afstand opvolgen. Op woens-
dag 27 november was er afzwem-
men voor Zwemvaardigheid en 
hebben Tatum Bijl, Alissa Boon, 
Steyn van Dorst, Lilou de Keijzer, 
Mette Oudejans, Sietske Oude-
jans en Lune Scheerens het eer-
ste Zwemvaardigheidsdiploma 
gehaald.

Castricum - Elke woensdagmiddag - buiten de schoolvakan-
ties om - wordt er aan het einde van de middag voor een diplo-
ma afgezwommen in zwembad De Witte Brug te Castricum. Deze 
maand hebben 90 kandidaten een zwemdiploma gehaald.

‘Debat van NIX’ in gemeente Castricum
Castricum - In een volle Raad-
zaal van gemeente Castricum 
debatteerden 60 derde klas-
sers van het Jac. P. Thijsse Col-
lege en Clusius College op 4 de-
cember over alcoholgebruik. 

Burgemeester Toon Mans leid-
de ‘Het debat van NIX’ in en ging 
ook met de tieners in gesprek. Sa-
men met het Trimbos-instituut, 
het Debatbureau, Brijder Jeugd 
en gemeente Castricum heeft ‘In 
Control’ vorm en inhoud gegeven 
aan de middag.
Na een introductie op het alco-
holgebruik in de gemeente Cas-
tricum vertelden de jongeren hoe 
ze tegen het alcoholgebruik aan-
kijken, hoe ze er zelf mee omgaan 
en wat ze vinden van NIX onder 
de achttien. Er werd gesproken 
over indrinken, groepsdruk, de 
kermis en het thuis mogen drin-
ken. Daarnaast werd kennis van 
leerlingen getest middels de Gro-
te Nix Debatquiz. Vervolgens gin-
gen twee groepjes van acht leer-
lingen in debat over de stelling: 
het moet voor ouders en ande-
re volwassenen strafbaar worden 
om alcohol te geven aan jonge-
ren onder de achttien jaar.

Burgemeester Toon Mans na-
mens ‘In Control of Alcohol en 
Drugs’: „Dat jongeren met elkaar 
in gesprek gaan over alcoholge-
bruik is goed. Om elkaar daarover 
te horen en elkaar beter te begrij-
pen. Meningen en adviezen vind 
ik waardevol voor het organise-

ren en uitvoeren van het regiona-
le programma ‘In Control of Alco-
hol en Drugs’. Het zijn onderwer-
pen die iedereen aangaan. Sa-
men moeten we daarover naden-

ken en duidelijke afspraken ma-
ken. Ik ben trots dat het NIX18 de-
bat in het gemeentehuis van Cas-
tricum plaatsvond”. (Foto: aange-
leverd)

Midwinterfeest op 14 december 
in de Tuin van Kapitein Rommel

Als vanouds zijn er diverse kra-
men met leuke cadeau artikelen 
voor de Kerst; onder andere zijn 
aanwezig Stichting Straatkinde-
ren van Kathmandu, Muttatha-
ra met kinderboeken en handge-
maakte sieraden in een aantrek-
kelijk prijsklasse. De Vogelverlei-
ding met vogelvoertaarten, een 
kraam met handgemaakte kin-
derkleding, mozaïek en Maalde-
rij de Gouden Engel is weer van 
de partij, dit jaar met vers gebran-
de noten. Vanuit de kraam van de 

Tuin van Kapitein Rommel ver-
kopen de vrijwilligers vogelvoer-
bakjes, pindaslingers, kerststuk-
jes, vogelhuisjes en honing van 
een imker uit Castricum.

In de kas zijn kerststallen te be-
wonderen en een spinster aan het 
spinnewiel geeft een demonstra-
tie. Veel muziek: de vioolgroep 
Christmas Fidlers onder leiding 
van Iris de Leur, Duynvolck speelt 
Ierse muziek en Amicore zingt lie-
deren. Amicore is een vierstem-

mig koor uit Amsterdam. Het re-
pertoire van Amicore is veelzijdig. 
Het koor zingt liedjes in alle gen-
res, uit alle windstreken en van al-
le tijden. Amicore heeft ook een 
bijzonder en gevarieerd kerstre-
pertoire, waarvan vooral minder 
bekende Engels- en Franstalige 
en Middelnederlandse kerstlied-
jes deel uitmaken. 
De Midwinterhoornblazers ver-
tellen en blazen tijdens het Mid-
winterfeest op hun midwinter-
hoorns. Voor kinderen is er een 
grabbelton. Erwtensoep, glüh-
wein en kerstbrood maken dit 
feest helemaal compleet. Tuin 
van Kapitein Rommel 2, Castri-
cum (Foto: aangeleverd)

Castricum - Op zaterdag 14 december wordt men om 16.30 uur bij 
de ingang van de Tuin van Kapitein Rommel ontvangen door de 
Midwinterhoornblazers van de groep ‘Van hakken komt blazen’;  
het startsein van het Midwinterfeest.

Bij Fase Fier in Bakkum
Benefi et Event voor Plan International
Castricum - Op vrijdagavond 
13 december organiseren Romy 
Pen en Chantal Hos een ‘Bene� et 
Event’ voor Plan International bij 
Fase Fier in Bakkum.

Romy en Chantal gaan met Plan 
International in januari 400 km 
� etsen door de bergen in Gu-
atemala. Ze zetten zich in voor 
de lokale tienermeisjes. Uithu-
welijking, geweld en verkrach-
ting is aan de orde van de dag 
en vaak oorzaak van tienerzwan-
gerschappen. Meisjes worden als 
minderwaardig beschouwd en 
vaak gedwongen om heel jong 

te trouwen om soms zelfs op hun 
dertiende al kinderen te krijgen, 
aangemoedigd door ouders om 
zelf aan de armoede te ontsnap-
pen.
 
Romy en Chantal strijden samen 
met Plan International tegen ar-
moede en tienerzwangerschap-
pen, door lokaal projecten te ini-
tiëren en de bevolking bewust te 
maken van de gevolgen van tie-
nerzwangerschappen, geweld en 
ongelijke rechten en het creëren 
van betere toekomstperspectie-
ven door opleidingen voor deze 
meisjes. 

Vrijdagavond 13 december hou-
den ze een bene� etavond in te-
ken van het goede doel bij Fase 
Fier, van Oldenbarneveldweg 25 
in Bakkum, aanvang 20.00 uur. 
Op deze avond wordt een veiling 
gehouden met als veilingitem on-
der andere een gesigneerd t-shirt 
van de selectie van Ajax. Ook kun-
nen er op deze avond fantasti-
sche prijzen worden gewonnen 
tijdens een loterij. 

De dames hebben ook een online 
pagina, waar gedoneerd kan wor-
den: https://guatemala.cyclefor-
plan.nl/team/chantal-romy

Geschiedenis Driessen Aerospace
in boek beschreven
Limmen - Toen Gerard Driessen 
zich in 1938 in Limmen vestigde 
als loodgieter, had niemand kun-
nen bevroeden dat de grondleg-
ger van dit bedrijf zich ooit tot 
wereldmarktleider zou ontwik-
kelen op het gebied van catering 
equipment, vliegtuigkeukens en 
andere interieurdelen aan boord 
van vliegtuigen. 

Dat alles is vooral vakmanschap, 
technisch inzicht en de juiste 
mensen om je heen weten te ver-
zamelen en aan het bedrijf we-
ten te binden. Naast het bedrijf in 
Limmen kwamen er vestigingen 

in Wieringerwerf. Bolsward en op 
diverse plaatsen in het buiten-
land. Het bedrijf is door de familie 
Driessen verkocht aan de Franse 
onderneming Zodiac Aerospace. 
Dit bedrijf is vorig jaar volledig in 
handen gekomen van het Fran-
se Safran Group met 90.000 me-
dewerkers, werkzaam in de lucht-
vaart- en defensie-industrie.

De geschiedschrijving van het 
boek, 1938-2008, is in een pret-
tig leesbaar formaat geschreven 
door de bekende Castricumse 
publicist Peter van Trigt. Het boek 
omvat 440 pagina’s, met veel fo-

to’s. Het boek is beschikbaar voor 
iedereen voor de symbolische 
prijs van € 10,00 per boek. De op-
brengst komt voor 100% ten goe-
de aan de Stichting Oud Limmen. 
Een ideaal cadeau voor de ko-
mende feestdagen.

Elke maandagmorgen is de Stich-
ting Oud Limmen van 10.00 tot 
12.00 uur open voor het publiek. 
De boeken zijn in voorraad. Adres: 
Schoolweg 1 in Limmen. De boe-
ken zijn ook verkrijgbaar bij Kees 
Kroone (072) 5 05 17 01 en/of 06 
53 72 42 45,Dampegheestlaan 23 
in Limmen.

Gezellige decembermaand en 
kerstvakantie bij Huis van Hilde

Vanaf 10 december is de Nieu-
we Vondst van de Maand te be-
zichtigen in Huis van Hilde: een 
zweep uit Middenbeemster. Deze 
is gevonden in 2007 bij een stolp-
boerderij in Middenbeemster en 
stamt uit de tijd van de droogleg-
ging van de Beemster aan het be-
gin van de zeventiende eeuw. 

Huis van Hilde hult de kerstvakan-
tie geheel in Ridderlijke sferen. Zo 
komt er een middeleeuwse ver-

halenverteller (speciaal voor do-
ven en slechthorenden ook met 
doventolk) langs, kunnen kinde-
ren meedoen met de workshops 
hun  eigen zwaard maken of le-
ren zwaardvechten als een ridder. 
Er is een leuke teken� lm over een 
ridder en een prinses te bekij-
ken kinderen kunnen op middel-
eeuwse wijze broodjes leren bak-
ken. 
Daarnaast zijn er ook nog dage-
lijks rondleidingen, kunnen ze 

spelen met het Ridderkasteel en 
de Playmobil-tafel of zelf speuren 
in de ArcheoHotspot en de speur-
tocht door het museum. Het he-
le programma van dag tot dag  is 
te vinden op de site van Huis van 
Hilde: www.huisvanhilde.nl.

Gesloten tijdens de feestdagen
Huis van Hilde is op de volgende 
dagen gesloten: maandag 23 de-
cember, woensdag 25 december 
(eerste kerstdag), maandag 30 
december en woensdag 1 janua-
ri 2020 (nieuwjaarsdag). Op dins-
dag 24 december en dinsdag 31 
december sluit het museum om 
15.00 uur.

Castricum - De laatste maand van het jaar is inmiddels aange-
broken. Ook bij Huis van Hilde wordt het jaar afgesloten met een 
nieuwe Vondst van de Maand en een kerstvakantie bomvol leuke 
activiteiten in Ridderlijke sferen.








