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Castricum - De Kerstman is er vroeg bij dit jaar. Om de komende tijd acte de présence te kunnen geven, zocht hij een 
tijdelijk onderkomen. Vanuit Lapland gooide hij het online op een akkoordje met zijn collega in Spanje. Voordat de 
handtekening onder het huurcontract werd gezet, wilde de Kerstman het pand eerst even van binnen zien. Hij maakte 
spontaan een vreugdedansje. Tekst en foto: Henk de Reus

Kerstman heeft tijdelijk verblijf

Castricum - Vrijdag is ingebroken in 
een bovenwoning aan de Burge-
meester Mooijstraat. De inbraak 
moet zijn gepleegd tussen 09.00 en 
14.00 uur. De gehele woning werd 
doorzocht en de inhoud van kasten 
lag her en der verspreid op de grond. 
Er zijn sieraden en geld wegge-
nomen. Het is niet duidelijk hoe men 
de woning is binnengekomen.

Woninginbraak 
Burgemeester 
Mooijstraat

Door Hans Boot

Voorafgaande aan het vaststellen 
van de kandidatenlijst in de virtuele 
vergadering las fractievoorzitter Ada 
Greuter, mede namens Hans Min, 
Sander Schmitz en Anno den Bakker 
een verklaring aan de leden voor. ,,Er 
is een vrijwel onoverbrugbare kloof 
ontstaan tussen bestuur en ons. We 
lopen steeds weer tegen een muur 
van procedures en onbegrip aan. 
Ook hebben we geen welwillend-
heid noch respect van de kant van 
het bestuur gezien om begrip te 
hebben voor onze overwegingen. 
Niet rondom de kandidaatstelings-
procedure en evenmin voor andere 
kwesties zoals het toetreden van een 
aantal nieuwe leden met ambities. 
Die nieuwe leden zijn om die reden 
inmiddels alweer vertrokken.”

Onvrede
In de ledenvergadering trokken 
zeven van de zestien leden zich 
terug als kandidaat voor de nieuwe 
bestuursperiode. Greuter: ,,De fractie 
had na de eerste bekendmaking van 

de kandidatenlijst aan het partijbe-
stuur gevraagd om wat meer tijd te 
krijgen voor overleg. We waren erg 
geschrokken van het feit dat een 
bestuurslid voor ons volkomen uit 
de lucht kwam vallen als voorge-
stelde lijsttrekker. Die tijd kregen we 
echter niet. Daarom hebben wij een 
zienswijze gestuurd die niet door 
het bestuur aan de leden werd door-
gestuurd. De voorzitter wilde vervol-
gens de vergaderorde gewoon 
afhandelen en vond het niet nodig 
om te stemmen over de nieuwe lijst-
trekker vanwege het ontbreken van 
tegenkandidaten. Ik heb mij niet 
meer kandidaat gesteld uit onvrede 
met de ontstane situatie.” 
De fractievoorzitter, die vier jaar 
deze functie vervulde en acht jaar 
raadslid was, zegt tot slot in haar 
verklaring: ,,Wij zullen ons raadswerk 
tot de verkiezingen doorzetten 
zonder bemoeienis van het bestuur.”

Eenmansfracties
Ook fractielid Sander Schmitz wilde 
reageren op de crisis binnen zijn 
partij: ,,Het is jammer hoe het is 

gelopen. Acht jaar lang heb ik mij 
met veel plezier ingezet voor de 
PvdA en daarmee de inwoners van 
de gemeente Castricum die ons het 
vertrouwen hebben gegeven hun te 
vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad.” 

Schmitz vervolgt: ,,Het bestuur geeft 
aan dat een aantal leden, waaronder 
ik, zich terugtrekt vanwege solidari-
teit met de huidige fractievoorzitter. 
Dit is gedeeltelijk waar, maar daar-
naast is het wel degelijk een eigen 
afweging. Ook al zou ik als kersverse 
vader de komende vier jaar een 
minder actieve rol vervullen, dan 
vind ik alsnog dat je vertrouwen 
moet hebben in de plannen die er 
zijn. Het verbaast mij dat iemand, die 
de ambitie heeft om lijsttrekker te 
worden, hier niet transparant over is 
en niet alvast contact zoekt met de 
fractie. Dit is wat mij betreft niet de 
manier waarop je een samenwerking 
voor vier jaar start. Juist dit 
vertrouwen moet er vooraf zijn, 
want anders zal dit in mijn optiek 
alleen maar gaan leiden tot meer 
con�icten en wellicht meer 
eenmansfracties in de gemeente-
raad. Daar hebben we er onder-
tussen genoeg van.”

Lees verder elders in deze krant

Castricum - Tijdens de ledenvergadering van de PvdA van vorige week 
woensdag is er een con�ictsituatie ontstaan met als gevolg dat een 
aantal kandidaten voor de verkiezingen van 2022 zich heeft terugge-
trokken. Dit gebeurde nadat lijsttrekker José Smits door de leden was 
benoemd.

Crisis binnen PvdA: fractie stelt 
zich niet meer verkiesbaar PUZZEL MEE!  

  ELDERS IN DEZE KRANT
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DONDERDAG 16 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres 
of pastor Anton Overmars.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

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

VRIJDAG 17 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars

R.K. St. Pancratiuskerk
Open kerk tot 12.00 uur met 
voor bezinning en het aansteken 
van een kaars.

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

ZATERDAG 18 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
10.00 uur, pastor Anton Over-
mars en diaken Jaider met het 
koor Jubilate

ZONDAG 19 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Saskia Ossen-
waarde. 4e zondag van de 
Advent m.m.v. De Cantorij. Met 
Kinderdienst. Gelijktijdig op 
radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Pastoor Ruben Torres 
met het Gemengd Koor.

Protestantse Gemeente te 
Limmen, 10.00 uur, ds. R. J. 
Blaauw.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Jan van 
den Dorpel.

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep. Voor-
ganger: Pastor K. Kint en Pastor 
M. Nagtegaal.

DINSDAG 21 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor J. van der 
Linden. Na a�oop ko�edrinken.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG
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Akersloot - Op de Geesterweg heeft 
de politie donderdag een voertuig in 
beslaggenomen. De bestuurder, een 
42-jarige man uit Amsterdam, reed 
erin rond zonder geldig rijbewijs. Het 
was inmiddels de derde keer in twee 
maanden tijd dat hij zich aan deze 
overtreding schuldig maakte.

Drie keer
zonder rijbewijs

Vervolg voorpaginaverhaal

Namens het bestuur was Ankie Dil 
bereid om een reactie te geven. 
Zij zei: ,,Het bestuur betreurt het 
dat de situatie zo is gelopen. De 
kandidaatstellingsprocedure is 
door de leden vastgesteld. Er is een 
onafhankelijke commissie die 
gesprekken heeft gevoerd met de 
kandidaten en een ontwerplijst aan 
de leden heeft voorgelegd. Het 
bestuur heeft daar geen invloed 
op. De fractie was het niet eens met 

de ontwerplijst en de beoogd lijst-
trekker. Dan kan je je tegenkandi-
daat stellen tijdens de vergadering 
en wordt er gestemd. Wanneer er 
geen tegenkandidaat is wordt de 
kandidaat gekozen op die plek. Het 
kan niet zo zijn dat, wanneer de 
uitslag je niet bevalt, je achteraf de 
regels wilt veranderen. De leden 
hebben ingestemd met de het lijst-
trekkerschap van José Smits. Zij is 
niet onbekend en vervult al jaren 
binnen onze partij bestuursfuncties 
en richt zich op communicatie en 

campagnes. Verder kan ik 
meedelen dat inmiddels negen 
nieuwe leden zich hebben gemeld 
voor de kandidatenlijst die op 22 
december de�nitief wordt 
vastgesteld.”

Nieuwe lijsttrekker
Op de website van de PvdA 
Castricum wordt de lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart volgend jaar 
voorgesteld. José Smits (64) neemt 
het stokje van Ada Greuter over.

Bestuur PvdA over ontstane 
crisis: ‘We betreuren de situatie’

Door Ans Pelzer

Zomerdijk had een omvangrijke 
verzameling. Herman werd ziek en 
de provincie kocht zijn collectie voor 
het Huis van Hilde. Zomerdijk werkte 
zeer secuur en niet commercieel. Hij 
zocht verbinding met de 
wetenschap.

‘Interesse in verleden’
Peter en Mink schreven over het werk 
van Zomerdijk in ‘Kennemerland in 
metaalvondsten’. Wat boeit hen in 
archeologie? Mink: ,,Ik ben geïnteres-
seerd in het verleden. Archeologie 
gaat over de geschiedenis zoals we 
die leren kennen uit opgravingen en 
vondsten. Het is een belangrijke 
aanvulling op de studie van oude 
geschriften. Het leuke van archeo-
logie is dat het een heel praktische 
kant heeft. Aan de Universiteit van 
Leiden werk ik aan mijn doctoraal en 
mijn specialisme is aardewerk. Naast 
de theorie is archeologie dus ook 
gericht op het bestuderen van mate-
riaal. Dit kan zowel tijdens veldwerk 
als in een depot. Dit onderzoek naar 
Nederlandse archeologie is een 
beetje buiten mijn vakgebied (het 

Middellandse Zeegebied) dus ik 
moest hiervoor uit mijn 
comfortzone.’’

Gevonden aan het oppervlak
Peter is de archeologische munten-
expert (ook wel numismaat). In 2012 
maakte hij een start met het identi�-
ceren van de munten in de collectie 
van Zomerdijk. Hij ontmoette Zomer-
dijk nog enkele keren voor zijn over-
lijden. Zijn nauwgezette werk maakte 
indruk. Peter: ,,Opgravingen zijn vaak 
niet-verstoorde contexten. Zo kun je 
goed weten uit welke periode het 
materiaal komt. Dit is echter niet het 
geval in de collectie Zomerdijk, die 
bestaat uit objecten gevonden aan 
het oppervlak en niet in de grond. Ze 
missen dus hun oorspronkelijke 
context en veel archeologische 
informatie.’’

Duidelijker beeld
Mink: ,,Geschiedenis wordt meestal 
geschreven aan de hand van overle-
veringen. Teksten in het verleden 
werden veelal gemaakt door- en voor 
mensen uit de bovenste laag van een 
maatschappij. Het mooie van archeo-
logie is dat vondsten van iedereen 
kunnen zijn. Je krijgt hierdoor een 
duidelijker beeld van een dwarsdoor-
snede van de vroegere bevolking. 
Met behulp van munten en andere 
objecten kun je veel van de geschie-
denis begrijpen. Munten zijn name-

lijk over het algemeen goed te 
dateren, het is veelal bekend waar ze 
zijn vervaardigd en de uitgevende 
autoriteit staat soms op een munt 
vermeld.’’

Romeinse tijd
Van de gemeente Castricum worden 
vindplaatsen in onder meer de 
Oosterbuurt in Castricum, Doorn-
duijn in Bakkum en de Westerweg in 
Limmen beschreven. Ook de overige 
vindplaatsen liggen in de regio 
Kennemerland. De vondsten in de 
Oosterbuurt worden gekoppeld aan 
een nederzetting die dateert uit de 
Romeinse tijd. De vondsten die door 
Zomerdijk in Doornduijn zijn aange-
tro�en, in het bijzonder de styca’s uit 
Northumbrië in het huidige Enge-
land, doen vermoeden dat er 
Vikingen actief zijn geweest in het 
gebied.’’

In de publicatie wordt ruim tweedui-
zend jaar munt- en geldcultuur van 
Noord-Holland beschreven. Verder 
wordt er stilgestaan bij een grote en 
diverse groep overige metalen vond-
sten, van musketkogels tot pelgrim-
sinsignes. De publicatie van Peter 
Buis en Mink van IJzendoorn kreeg 
de titel ‘Kennemerland in metaal-
vondsten, het levenswerk van 
Herman Zomerdijk’. Het wordt 
vandaag gepresenteerd in Huis van 
Hilde en aangeboden aan de 
weduwe en zussen van Zomerdijk. 
Vanaf nu is een speciale vitrine in 
Huis van Hilde gewijd aan de vond-
sten van Herman Zomerdijk.

Castricum - Peter Buis en Mink van IJzendoorn, twee jonge archeologen, 
bestudeerden het levenswerk van Herman Zomerdijk. Zomerdijk (over-
leden 15 maart 2014) was een Bakkumse bollenkweker en een gedreven 
detectorzoeker. Met zijn metaaldetector zocht hij decennialang naar 
munten en andere metalen voorwerpen op de bollenvelden en op het 
strand tussen Heemskerk en Egmond.

Peter en Mink treden in voet-
sporen van Herman Zomerdijk

Peter Buis. Foto: aangeleverd

Mink van IJzendoorn.
Foto: aangeleverd

De in 2014 overleden bollenkweker 
Herman Zomerdijk. Foto: aangeleverd
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Gemeentenieuws

Heeft u een laag inkomen en weinig geld? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor 
de Gemeentepolis. Dit is een collectieve 
zorgverzekering die wij samen met Univé 
aanbieden. Stap vandaag nog over, zo 
hebben wij tijd om uw situatie voor 31 
december te beoordelen. 

De nieuwe verzekering start op 1 januari. 
Uw oude verzekering wordt automatisch 
voor u opgezegd. 

Kijk vandaag nog op 
www.gezondverzekerd.nl of op 
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering.

Volg de vergaderingen gemeente Castricum online
Op 16 en 23 december vergadert de raad 
vanwege de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri e. Bi  commissies die i n aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vra-
gen te stellen of opmerkingen te maken. 
Kijk voor de benodigde informatie over 
deel-nemen aan de raadsinformatiebijeen-
komsten op castricum.raadsinformatie.nl. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
gri e. it kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 24 januari 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergade-
ringen an de raad kunt u i  de gri e 
terecht. Dat kan per mail via 
raadsgri e@castricum.nl  of telefonisc  
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

      

Voorlopige agenda raadsinformatieavond
16 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 21.00  Presentatie voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost
19.30 – 21.00  Presentatie over actuele ontwikkelingen binnen de volgende 

drie gemeenschappelijke regelingen:
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
- GGD Hollands Noorden
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
Pauze
Commissies

21.15 – 22.00  Commissie motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw in 
huursector

22.00 – 22.30   Commissie vervolgbehandeling burgerinitiatief de Groene Variant*

Verander nu nog van zorgverzekering 
Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

     

Agenda Raadsplein 23 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost
19. 0  0.1 Bestemmings lan Heere eg naast  te Bakkum
20.15 – 21.00 Motie bij verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot

Pauze
21.15 – 22.30 Nota Inventarisatie Kaders en Ontwikkelingen Strand 
21.15 – 22.00 Wijziging doelgroepenverordening
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A 2e FIRAP gemeente Castricum 2021
1B i iging an de erordening am teli ke i stand en 

fractieondersteuning 
Besluitenli st raads ergadering 9 decem er 0 1

B i st an ingekomen stukken 
C i st ter in age gelegde informatie

2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad
22.45 – 23.00 Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen

Besluit orming
A 2e FIRAP 2021
B i iging an de erordening am teli ke i stand en 

fractieondersteuning
C Burgerinitiatief de roene ariant 
D Verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot 

incl. motie
E Motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw in 

huursector
5 Sluiting

Vanwege werkzaamheden zal de veerpont 
op 16 december al om 18:30 uur uit de 
vaart gaat in plaats van 20:00 uur. De 
veerstoep aan de oostkant moet worden 

aangepast. Deze werkzaamheden zijn de 
volgende ochtend gereed en de veerpont 
vaart dan weer volgens het normale 
rooster.

Veerpont Akersloot eerder uit de vaart

Ook bij de komende verkiezingen, voor 
de gemeenteraad, in maart volgend 
jaar, kunnen kiezers op drie dagen bij 
het stembureau terecht om hun stem uit 
te rengen. Bent u kiesgerec tigd  dan 
kunt u uw stem uitbrengen op maandag 
14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart. 
Op woensdag zijn alle stembureaus 
open, op maandag en dinsdag niet 
allemaal. Welke dat zijn, wordt nog 

bepaald. Op deze manier wordt de 
drukte in de stembureaus zo veel 
mogelijk gespreid. 

In de komende weken, tot aan week 
van de verkiezingen, leest u op deze 
gemeentepagina meer informatie over 
de verkiezingen. Op de website komt 
binnenkort een aparte verkiezingspagina 
online.

Gemeenteraadsverkiezingen gespreid: 
drie dagen om te stemmen

Horecabedrijven, zoals cafés, 
moeten zich houden aan bepaalde 
geluidsnormen. Op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) van gemeente Castricum kan 
het college jaarlijks een aantal dagen 
aanwijzen waarop collectieve festiviteiten 
zijn. Op deze dagen gelden iets 
lichtere geluidsnormen. Wel blijft de 
verplichting voor exploitanten van deze 
horecabedrijven bestaan om alles te 
doen of na te laten wat redelijkerwijs mag 
worden verwacht om overmatige hinder 
te voorkomen. Dit aanwijzingsbesluit 
geldt niet voor evenementen die in 
de openlucht georganiseerd zijn en 
waarbij inzet is  van versterkt geluid. 
Daarvoor vraagt de organisatie een 
evenementenvergunning aan.

De volgende data zijn aangewezen als 
collectieve festiviteiten in 2022.

Hele gemeente:
 oningsnac t dinsdag  a ril 0  o  
woensdag 27 april vanaf 18.00 uur 

 oningsdag oensdag  a ril 0
 1e aasdag ondag 1  a ril 0
 1e inksterdag ondag  uni 0  
 e erstdag maandag  decem er 
2022

Kern Akersloot (inclusief de Woude):
 ermis kersloot ri dag  augustus tot 
en met maandag 8 augustus 2022

Kern Castricum:
 ermis Castricum ri dag 1  augustus 
tot en met zondag 14 augustus 2022

Kern Limmen:
 ermis immen ri dag 9 se tem er tot 
en met maandag 12 september 2022

Kern Bakkum:
 ermis Bakkum ri dag  okto er tot en 
met zondag 9 oktober 2022

Aangepaste geluidsnormen voor 
collectieve festiviteiten 2022



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 15 december 2021 

Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande veranda 
(legalisatie), datum ontvangst 2 december 2021 (WABO2102306)
Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande schutting 
(legalisatie), datum ontvangst 2 december 2021 (WABO2102307)
Arnoldsonstraat 14 in Castricum, het veranderen van de garagedeur, datum 
ontvangst 2 december 2021 (WABO2102304)
Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
5 december 2021 (WABO2102323)
Brakersweg 2a (nabij) in Castricum, het veranderen van de schuur naar een woning 
met opslagruimte, datum ontvangst 8 december 2021 (WABO2102351
Breedeweg 44 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 december 2021 (WABO2102344)
De Noord 3 in Akersloot, het bouwen van een brug, datum ontvangst 6 december 
2021 (WABO2102329)
Henri Dunantsingel 22 in Castricum, 9-12 het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 7 december 2021 (WABO2102338)
Jan van Galenlaan 15 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
3 december 2021 (WABO2102310)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 december 2021 (WABO2102343)
't Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
3 december 2021 (WABO2102313) 
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Burgemeester Mooijstraat 12 en12a in Castricum, het splitsen van het pand in 
winkel en bovenwoning, verzenddatum 7 december 2021 (WABO2101803)
Charlotte de Bourbonstraat 34 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 2 december 2021 (WABO2101868)
Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 8 december 
2021 (WABO2102151)
Kapelweg 24 in Limmen, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 7 december 
2021 (WABO2101829)
Zeeweg 2 in Limmen, het tijdelijk stallen van kampeermiddelen, verzenddatum 
6 december 2021 (WABO2101991)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gemeentehuis
Vrijdag 24 december: 
balie en receptie zijn open tot 12.00 uur. 
Vrijdag 31 december: 
balie en receptie zijn open tot 11.00 uur. 

Afval
In de weken rond kerst en jaarwisseling 
gaat de afvalinzameling zoals u gewend 
bent. 

De milieustraten zijn doordeweeks op 
de gebruikelijke tijden geopend, behalve 
vrijdag 31 december. De milieustraten 
van Castricum en Heiloo sluiten deze 
oudejaarsdag om 13.00 uur. De andere 
milieustraten zijn dan standaard al 
gesloten.
Op zaterdag 25 december (1e Kerstdag) 
en zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) zijn 
alle milieustraten gesloten.

Onze openingstijden en afvalinzameling rond 
de feestdagen

Verlengen behandeltermijn

Zeeweg 31 in Castricum, het verbouwen van gebouw 13, verzenddatum 6 december 
2021 (WABO2101971)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen

Verleende standplaatsvergunning verkoop van vis, Visspecialiteiten De Graaf 
van Spakenburg, Balatonfuredplein in Castricum, verzenddatum 9 december 2021 
(APV2100797)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Door Hans Boot

Wat de zwembadplannen betreft 
waren alle fracties in de commissie 
van 25 november op één na al 
akkoord met het alternatief raads-
besluit dat was ingediend om het 
project los te trekken. Dat besluit 
houdt in dat er een aanvang kan 
worden gemaakt met de aanleg van 
kunstgrasvelden en de herinrichting 
van het parkeerterrein. Daarnaast 
wordt het college opgedragen een 
quickscan te laten uitvoeren, 
waarbij de Initiatiefgroep Nieuw 
Zwembad wordt betrokken.
Omdat alleen De VrijeLijst zich nog 
niet met dit besluit kon verenigen, 
kondigde deze partij aan een amen-
dement in te dienen. Dat werden er 
maar liefst vijf, die vorige week 
donderdag behandeld moesten 

worden. Het kwam er op neer dat 
planonderdelen weer uit elkaar 
getrokken werden en er garanties 
werden gevraagd voor kostendek-
kingen. De overige partijen hadden 
daar echter geen trek in en 
zodoende waren alle amende-
menten snel van tafel. Er werd nog 
wel ingestemd met de aanvulling 
van het besluit met een voorstel van 
gemeentesecretaris Suanet om het 
besluit cijfermatig te onderbouwen 
aan de hand van het preadvies dat 
het college had opgesteld. Uitein-
delijk werd het alternatief raadsbe-
sluit genomen met 21 stemmen 
voor en 2 tegen
Portefeuillehouder De Haan zegde 
op grond hiervan toe dat hij in 
gesprek gaat met de clubs Helios en 
FC Castricum, die door meerdere 
raadsleden werden gefeliciteerd 

met het vruchtbare resultaat van 
deze avond.

Cunera
De tweede beslissing betrof het 
vaststellen van de locatie voor de 
bouw van kindcentrum Cunera. 
Nadat de optie Bakkummerstraat/
Sifriedstraat was afgevallen, kwam 
het college met een aangepast 
voorstel dat ter besluitvorming aan 
de raad werd voorgelegd. Hierin 
werd gevraagd in te stemmen met 
het vervolgproces, waarbij de 
huidige locaties Vondelstraat en 
Prof. Winklerlaan worden onder-
zocht met de optie om op beide 
locaties een gedeelte van het kind-
centrum te realiseren. Als kaders 
worden daarbij genoemd dat er 
voor driehonderd leerlingen wordt 
gebouwd, er ook ruimte voor 
kinderopvang moet zijn en er een 
gymnastiekzaal komt.

Voor de behandeling van dit voor-
stel hadden de partijen VVD, CKenG, 
GDB, D66, PvdA en fractie Van 

Schoonhoven gezamenlijk een 
motie ingediend. Daarin wordt 
uitgesproken dat de raad een 
duidelijke voorkeur heeft voor de 
locatie Prof. Winklerlaan en daarom 
het college verzoekt bij de uitwer-
king van de plannen nadrukkelijk 
met de wens van de raad rekening 
te houden.

Tijdens de stemming bleek dat de 
raad unaniem akkoord ging met het 
collegevoorstel. De motie werd met 
een meerderheid van 14 stemmen 
voor en 9 tegen aangenomen, zodat 
er een grote kans bestaat dat het 
schoolterrein aan de Vondelstraat 
op den duur vrijkomt voor een 
andere bestemming.

Castricum - In de raadsvergadering van 9 december zijn er spijkers met 
koppen geslagen over twee onderwerpen die zich al geruime tijd voort-
slepen. Het college kan nu stappen maken voor de herinrichting van 
sportpark Noord-End en er is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor 
de nieuwbouwlocatie van de Cuneraschool.

Raad neemt besluiten over zwembad en Cunera

De entree van de huidige Cuneraschool aan de Vondelstraat. Foto: Hans Boot
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Meestal staan we niet langer dan 
negen seconden voor een kunst-
werk. Maar wat gebeurt er als we  
langer kijken? Als we beschouwen, 
nieuwsgierig zijn en prikkelende 
vragen stellen? Kunnen we het 
werk helemaal toelaten, onze 
zintuigen openen, ons laten raken 
en troost vinden? Does it heal or 
reveal? Contemplatief kijken is de 
kunst van het (niet) oordelen. 
Contemplatief kijken naar kunst... 
Wat is dat eigenlijk? Fennanda 
Eleveld nodigt u in deze cursus uit 
om buiten de eigen kaders te 
stappen. In vijf lessen gaat u onder 
haar leiding kijken naar kunst op 
een manier die wij in onze vluch-
tige zapcultuur waarschijnlijk niet 
meer gewend zijn.

Tekenen en schilderen voor 
beginners
Houd je van kunst? Maar durf je zelf 
niet te geloven dat je een kunsten-
maker bent? Als je wilt beginnen 
met tekenen en schilderen en als je 
wilt ontdekken waar je talenten 

liggen en hoe je ze in kunt zetten, 
dan is deze korte cursus van tien 
lessen wat voor jou! Kijken, creëren 
en presenteren vormen de 
uitgangspunten. Laat je inspireren 
door je medecursisten en leer veel 
door de intensieve begeleiding van 
de docente. Bij elke opdracht wordt 
iedereen individueel begeleid. 
Na iedere les wordt het gemaakte 
werk zorgvuldig bekeken en uitge-
breid gezamenlijk besproken op 
eigenheid en creativiteit. Voor-
beelden uit de beeldende kunst, 
bestaande afbeeldingen worden 
tijdens de lessen ingezet als inspira-
tiebron en om meer inzicht in 
materialen en technieken te krijgen. 
Je maakt kennis met een aantal veel 
voorkomende beeldaspecten, die 
binnen de beeldende kunst belang-
rijk zijn zoals vorm, compositie, 
toonwaarde, kleur. Je werkt met 
verschillende materialen en tech-
nieken en leert ze creatief te 
gebruiken: zoals houtskool, pastel, 
aquarel en acryl en collage. Door 
verschillende spannende en uitda-

gende opdrachten met steeds een 
ander onderwerp en een nieuwe 
invalshoek ontdek je waar jouw 
talenten liggen en vooral waar je 
plezier in hebt. Er wordt binnen een 
opdracht gewerkt vanuit klassieke 

thema als portret, landschap, vanuit 
materiaal en techniek of vanuit een 
vrijer kader, zoals onze intuïtie.

Ga naar www.toonbeeld.tv voor 
meer informatie.

Twee nieuwe cursussen bij Toonbeeld Geesterhage
Castricum - Voor wie in het nieuwe jaar wil starten met een �jne hobby of 
voor wie nog op zoek is naar een cadeau voor de komende feestdagen 
heeft Toonbeeld Geesterhage twee nieuwe cursussen. Op 31 januari 2022 
start opnieuw een cursus onder de naam ‘Kijken is een Kunst’ en ook gaat 
een nieuwe cursus ‘Tekenen en schilderen voor beginners’ van start.

Leer hoe je van alledaagse dingen een mooi schilderij kunt maken. 
Foto: aangeleverd

Castricum - New Masters on Tour 
2021-2022 organiseert op vrijdag 
7 januari om 14.30 uur een concert 
in de dorpskerk met werken van 
Claude Debussy, Sergej Proko�ev, 
George Enescu en Sergej 
Rachmanino�.

De Chinese violist Qingzhu Weng en 
de Russische pianiste Daria Parkho-
menko hebben zich al op zeer jonge 
leeftijd bewezen met belangwek-
kende prijzen in competities. Hoewel 
ze nog steeds tot de zeer jonge 
nieuwe generatie behoren is hun 
spel en repertoirekeus verbazing-
wekkend volwassen. In dit concert 
mengen zij al het goede van hun 
eigen land met de Europese tradities. 
Het resultaat is belangwekkend 
vioolrepertoire en virtuoos piano-
werk op het allerhoogste niveau. 
Daarom het thema: Chinese precisie 
en Russische traditie. 

Meer informatie over deze jonge 
musici én het volledige programma 
is op www.ihms.nl te vinden. Er zijn 
maximaal zeventig kaarten à 19 euro 
beschikbaar en uitsluitend via deze 
website te bestellen. Bij binnenkomst 
wordt gecontroleerd op het corona-
toegangsbewijs. Bij verkoudheids-
klachten: blijf thuis!

Chinese precisie en 
Russische traditie

Regio - De zorg in Nederland staat 
onder druk. Recent berichtten 
ziekenhuizen en zorginstellingen 
opnieuw over de grote toestroom 
van hulpvragen, complexe zorg en 
overbelaste zorgmedewerkers. 
Wellicht verandert de kwaliteit van 
de geleverde zorg.  Het zou kunnen 
betekenen dat patiënten eerder 
ontslagen worden uit het ziekenhuis 
en dat herstellende patiënten wordt 
verzocht om thuis te revalideren. 
Hiermee wordt indirect een groot 
beroep gedaan op het sociaal 
netwerk van zorgbehoevenden om 
in te springen en gaten te dichten. 
Mantelzorgers kunnen meer op hun 
bordje krijgen.
Mantelzorgers kunnen worstelen 
met dilemma’s als ‘Hoe blijf ik goed 
voor mijzelf zorgen?’, ‘Hoe houd ik 
overzicht?’, ‘Wie kan mij onder-
steunen?’ en ‘Waar trek ik aan de bel 
als het niet lukt?’. MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg biedt in januari een 
aantal bijeenkomsten aan, die 
antwoord kunnen geven op boven-
staande vragen. Bij deze bijeenkom-
sten krijgt u informatie op allerlei 
gebied en kunt u in gesprek gaan 
met een consulent en andere 
mantelzorgers. Wilt u deelnemen aan 
een activiteit? Kijk op www.maatjez.
nl/activiteiten voor een compleet 
overzicht. Kunt u niet deelnemen, 
maar u  heeft wel bovenstaande of 
andere vragen? Schroom niet en bel 
(088 9958000) of e-mail (info@
maatjez.nl) met een consulent van 
MaatjeZ. Zij kunnen altijd met u 
meedenken.

Wederom druk 
op mantelzorgers 
door corona
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De overgang van groep 
twee naar drie is voor 
een kind niet altijd 
makkelijk. Het is een 
grote stap van spelen-
derwijs leren naar het 
kennis vergaren aan 
de hand van een werk-
boek. Om die over-
gang kleiner te maken 

werkt juf Ilse van groep drie van Kindcentrum Visser 
’t Hooft in Castricum met de rekenmethode van Sem-
som. Spelend en bewegend leren rekenen. Hier is ze 
dit schooljaar mee begonnen en ze zegt in tegenstel-
ling tot voorgaande jaren ‘geen enkel huilend kind in 
de klas te hebben gehad’. Daar willen we graag meer 
over weten. 

,,We zijn met elkaar in de school bezig om meer beweging 
in de les te krijgen”, vertelt Ilse. ,,Voor rekenen zijn we in 
groep drie dit jaar met de methode van bewegend leren 
rekenen begonnen.” Deze manier van leren rekenen zit in 
kleine dingen. Het gaat erom dat de stof beter blijft han-
gen door er een handeling aan te verbinden. Ilse: ,,Om de 
getallenrij van nul tot en met twintig te leren doen we dat 
nu niet meer alleen in het werkboek met lijntjes waarop 
de getallen geschreven moeten worden. Wat ik nu doe is 
een rekenbakje pakken met fiches, blokjes, pionnen enzo-
voort, waarmee de leerlingen de getallen mogen neerleg-
gen. Hierdoor weten de kinderen wat de cijfers inhouden, 
in plaats van dat ze ritmisch getallen opdreunen. Deze 
week zijn we met klokkijken bezig. Ik heb daarvoor aller-
lei klokken uitgeprint. De kinderen mogen dan in tweetal-
len een kaart pakken en zeggen hoe laat het is. Is het 
antwoord goed? Dan mogen ze de kaart houden. Op die 
manier controleren ze elkaar en zien ze de tijden van de 
klok.” 

Buiten bewegen
We weten allemaal dat buiten bewegen goed is voor onze 
hersenen. Je krijgt zuurstof en door te bewegen krijg je 
vanzelf ideeën in je brein. Niet zo gek, dat dit ook geldt 
voor de rekenmethode. Ilse: ,,Wat ik het leukste aan de 
Semsom methode vind is dat we naar buiten kunnen om 
bijvoorbeeld een rekenspeurtocht te doen. Buiten heb je de 
frisse lucht en de vrijheid. Naast de Semsom speurtochten 
verzin ik ze ook zelf om bepaalde doelen te halen.” Een 
voorbeeld daarvan is om van een splitsing vier sommen te 

maken, door tien in vier en zes te splitsen enzovoort. Ilse 
zette een spel uit waarin dit voorkwam, maar waarin ook 
onderdelen zaten, die de leerlingen al beheersten. Anders 
zou het minder leuk zijn. ,,Het samenwerken komt erbij, 
dat werkt motiverend”, vervolgt Ilse. ,,De kinderen begrij-
pen elkaar dan beter en als ze de ander uit kunnen leggen 
hoe iets werkt, dan weten ze dat ze het zelf kunnen.”

De voordelen van Semsom 
,,De Semsom methode gaat heel hard, het is best pittig, 
maar ik verbaas me bijvoorbeeld over het splitsen, dat ze 
dat nu al kunnen. Er zijn altijd kinderen die het lastig vin-
den, maar doordat de methode veel materiaal voorhanden 
heeft kun je dat er snel even bij pakken om het spelen-
derwijs uit te leggen.” In vergelijking met de vorige reken-
methode biedt Semsom, hij is een aapje, een duidelijkere 
lesopbouw. Ilse: ,,Met Semsom heb je per week één doel. 
Het doel van de week is onderverdeeld in lesdoelen en 
wanneer je wat doet. Het is overzichtelijker. Bovendien is 
er een digitaal platform om middels spelletjes dingen te 
oefenen, op school of thuis. Er is ook een lijn voor kleu-
ters, daar gaan we na de vakantie mee beginnen.” Op mijn 
vraag of Semsom een methode voor taal heeft moet Ilse 
helaas ontkennend antwoorden. Maar ook met taal geeft 
Ilse les in zogenaamde ‘leescircuits’. Ze zet dan woorden 
op gekleurd papier. Gooit een kind bijvoorbeeld met een 
dobbel op rood, dan gaan ze naar het rode rijtje. 

Leren rekenen met Semsom betekent meegroeien met 
het kind, geïntegreerd spelen en bewegen en ruimte voor 
flexibiliteit.
   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Bewegend leren rekenen maakt overgang van groep twee naar drie makkelijker 
‘Geen enkel huilend kind in de klas gehad’

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM
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Door Henk de Reus

In het principe van de Herenboerderij 
richten tweehonderd huishoudens 
samen een coöperatie op. Deze 
coöperatie pacht zestien tot twintig 
hectare landbouwgrond en heeft 
zeven dagen per week een professio-
nele boer in dienst. De opbrengst van 
de boerderij is de voedselvoorziening 
van de leden en voedt circa vijfhon-
derd monden. Het voedselcollectief 
verkoopt niet aan derden en van winst 
is geen sprake. Het vraagt een eenma-
lige investering van tweeduizend euro 
per huishouden waarmee de boerderij 
kan worden opgetuigd. Als alles draait 
betaalt iedereen een vaste wekelijkse 
bijdrage voor het loon van de boer en 
voor de pachtkosten. Elke week, en dit 
het hele jaar door, kunnen de leden bij 
hun eigen boerderij de productie van 
die week ophalen.

Drijfveer
De redactie spreekt met drie van de 
zes kartrekkers van het project, Wolter 
van der Vlist, Menno Regeling en 
Wietske Lute, alle drie woonachtig in 

Castricum. Voorzitter Wolter van der 
Vlist trapt af als gevraagd wordt wat 
hen tot dit initiatief heeft gedreven. 
,,Ik ben dol op praktisch idealisme. Zelf 
de handen uit de mouwen steken en 
aan de slag. Het initiatief van Heren-
boeren Nederland sprak mij enorm 
aan. Onze drijfveer is iets moois neer 
te zetten. Samen aan de slag en de 
omgeving verbeteren. En er dan ook 
nog lekker gezond van kunnen eten. 
Wat wil je nog meer?”
Menno Regeling vult hem aan. ,,Het 
wordt elke dag duidelijker dat we 
verkeerd omgaan met onze aarde. 
Deze moeten we kerngezond door-
geven aan de volgende generatie, 
maar in dit tempo laten we haar 
onbruikbaar achter. Ik vind het onge-
lofelijk belangrijk dat kinderen 
snappen waar eten vandaan komt, en 
hoeveel werk daarmee gepaard gaat. 
Deze gedachte delen we als 
kartrekkers.”

Belangrijk
Wolter legt uit waarom het project 
belangrijk is. ,,Als je dagelijks naar het 
nieuws kijkt word je niet vrolijk. Terug-

lopende biodiversiteit, steeds meer 
soorten op de rode lijst, milieu- en 
luchtvervuiling, etc. We merken dat 
mensen in deze tijd enorm gemoti-
veerd zijn om het anders te doen. 
Samen aan de slag met de natuur als 
uitgangspunt.” Menno vindt het een 
fantastische uitdaging om samen met 
een stel gelijkgestemden een bedrijf 
als dit op te zetten en toekomstbe-
stendig te maken. ,,We zijn straks met 
tweehonderd anderen deeleigenaar 
van een boerderij”, aldus Menno.

Waarom geen moestuin?
Wat is de meerwaarde van Heren-
boeren? Je kunt toch ook een eigen 
moestuin beginnen of voedsel en 
vlees bij een biologische winkel halen? 
Wolter: ,,De coöperatie draagt zorg 
voor een boer in loondienst. Deze 
verstaat zijn vak. Dat maakt het ook zo 
leuk om te helpen.” Menno ziet nog 
een meerwaarde. ,,Meer en meer 
boeren zullen afstuderen in circulaire 
landbouw. Zij zullen hun plek als 
biologisch dynamische boer claimen. 
Deze boeren wijzen het gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
af.” Wietske wijst op het sociale aspect. 
,,De leden van de Herenboerderij 
bepalen samen met de boer wat er 
verbouwd wordt. Wie het leuk vindt 
kan meehelpen. In de praktijk is 
gebleken dat dit leuke contacten met 
gelijkgestemden oplevert. Er ontstaat 
echt een community.”

Risico’s
Zijn er risico’s aan het Herenboeren-
concept verbonden? Wolter vindt van 
niet. ,,De leden leggen het startkapi-
taal in en de wekelijkse contributie 
dekt de exploitatiebegroting. We 
investeren dus in productie. Het risico 
zit ‘m dus alleen in een mogelijk 
tegenvallende opbrengst. Het ene jaar 
is de productie beter dan het andere 

jaar. Mocht je als deeleigenaar uit de 
coöperatie willen stappen dan krijg je 
ook de inleg weer terug, en de nieuwe 
leden nemen weer tweeduizend euro 
mee.”

Huidige voedselsysteem
Wolter: ,,Het huidige voedselsysteem 
in Nederland moet om. Dat blijkt ook 
uit de visie op de toekomst van de 
landbouw van het ministerie en de 

provincie. Vaak liggen die doelen ver 
in de toekomst. Wij willen met Heren-
boeren Nederland laten zien dat er nu 
al een alternatief is. We gaan uit van 
onze eigen kracht. En dat is ‘natuur-
gebonden en sociaal verbonden’. We 
werken met elkaar aan een mooie plek 
waar ons voedsel wordt geprodu-
ceerd.” Wietske: “Hoe mooi is het als je 
zestig procent van je benodigde 
voedingswaarde van je eigen boer-
derij haalt op �etsafstand van je huis. 
Zo kan het dus ook.”

Mannending?
Wietske is de enige vrouwelijke 
kartrekker. Is Herenboeren meer iets 
voor mannen? ,,Nee hoor”, lacht 
Wietske, ,,Dit is puur toeval. Als je kijkt 
naar de inmiddels gerealiseerde 
Herenboerderijen dan is vijftig 
procent van de deelnemers vrouw.”

Actuele situatie
Momenteel hebben meer dan 150 
huishoudens zich aangemeld als geïn-
teresseerden. En deze lijst groeit dage-
lijks. Er worden regelmatig informatie-
avonden en activiteiten georganiseerd 
waar men elkaar als community leert 
kennen. Herenboeren Kennemerland 
is nog op zoek naar een stuk grond in 
de omgeving van Castricum, Heems-
kerk en Uitgeest. Op 13 december 
wordt de Coöperatie Herenboeren 
Kennemerland o�cieel opgericht. 
Dezelfde dag wordt de samenwer-
kingsovereenkomst met Herenboeren 
Nederland getekend. Er is nog plek 
voor nieuwe leden bij Herenboeren. 
Belangstellenden kunnen zich via 
herenboeren.kennemerland@gmail.
com aanmelden. Ook staat men open 
voor tips voor het verwerven van 
grond. Wietske: “Degene die de 
gouden tip geeft krijgt van mij een 
heerlijke zelfgebakken appeltaart!”. Ga 
naar www.herenboeren.nl voor meer 
informatie of bel 06 46846273.

Castricum - Wie graag onbespoten groenten wil eten kan zelf een moestuin beginnen. Maar dit vraagt tijd en groene vingers. Maar wie houdt de 
moestuin bij als je op vakantie bent? Sinds een aantal jaren wint een nieuw fenomeen aan populariteit: De Herenboerderij. Deze produceert op duur-
zame wijze voedsel voor de eigen leden. Inmiddels bestaan er al tien in Nederland. Ook in Castricum en directe omgeving zijn er vergaande plannen 
om een Herenboerderij te starten.

Verse groenten, fruit, eieren 
en vlees van je eigen, gedeelde boerderij

Wolter van der Vlist (l), Wietske Lute en Menno Regeling gaan er van uit dat ‘Herenboerderij Kennemerland’ binnenkort van de grond komt. Foto: Henk de Reus

De huidige kartrekkers zijn er helemaal klaar voor om verdere stappen te zetten. 
Foto: Henk de Reus

Wie het leuk vindt kan meehelpen. In de praktijk blijkt dat dit leuke contacten met 
gelijkgestemden oplevert. Foto: aangeleverd

Elke week je eigen verse groenten en fruit ophalen. Foto: aangeleverd
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Natasja is een jonge vrouw van 29 jaar. 
Zij is gehuwd geweest met Björn. Na 
een huwelijk van 6 jaar zijn Natasja en 
Björn vorig jaar gescheiden. Zij hebben 
voor de kinderen een zorgregeling 
afgesproken (co-ouderschap). Björn 
heeft echter nog geen eigen woning 
en is voorlopig weer ingetrokken bij 
zijn ouders. De kinderen zijn daar 
welkom, maar het is niet mogelijk de 
afgesproken zorgregeling na te leven, 
zolang Björn nog geen eigen woning 
heeft. Dit betekent dat Natasja bijna 
de volledige zorg voor haar kinderen 
draagt, naast haar werk en haar studie. 
De scheiding heeft er behoorlijk bij 
Natasja ingehakt. De communicatie 
met Björn verloopt ronduit slecht 
en afspraken worden vaak niet 
nagekomen. Dit leidt tot veel ruzies en 
misverstanden. Ze is bang, dat wanneer 
alles zo blijft doorgaan, ze er compleet 
aan onderdoor gaat. Ook merkt ze dat 
haar kinderen niet lekker draaien. In 
mijn hoedanigheid van scheidingscoach 
heb ik haar het afgelopen jaar mogen 
begeleiden.  
Allereerst hebben we onderzocht 
waardoor de relatie was gestrand. 
Vervolgens hebben we hard gewerkt 
aan de emoties, zodat Natasja weer in 
staat was op een neutrale manier naar 
Björn te kijken. 
Daarna hebben we gekeken naar de 

communicatie. Bij con�icten hanteren 
we vaak een voorkeurstijl in onze 
manier van communiceren. Samen 
met Natasja heb ik de verschillende 
stijlen doorgenomen en uitgezocht 
welke stijl zij en Björn hanteren. Toen 
we daarna de appjes tussen hen beiden 
doornamen, kwam de openbaring voor 
Natasja. Natasja jaagde Björn tegen 
zich in het harnas door continu in zijn 
allergie te communiceren. 
Met deze kennis is Natasha aan de slag 
gegaan. Ze heeft ruim de tijd genomen 
om een
 e-mail te schrijven in Björn’s stijl met 
een voorstel voor de feestdagen en 
deze uiteindelijk verzonden. Tot haar 
verbazing accepteerde Björn zonder 
enig probleem haar voorstel. 
Wil je meer weten over 
scheidingscoaching bij CARENT, neem 
dan gerust even contact op! 

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
T: 0251 -362065
E: Info@carent.nl
W: www.carent.nl

Ook coaching bij CARENT
Judith van den Nieuwenhuijsen-Duits

Castricum - Fred en Willa Bakker, de 
beheerders van kinderboerderij ’t 
Dierenduintje, werden vorige week 
woensdag verrast door bestuurslid 
Kees Zonneveld van jeu de boules-
vereniging De Stetters uit Bakkum. 
Hij bood het echtpaar een bedrag 
van 250 euro aan en legde uit 
waarom: ,,In september hebben 
enkele leden na a�oop van een toer-
nooi een zelfgemaakte nasimaaltijd 
genuttigd. De opbrengst daarvan 
was bestemd voor een goed doel. 
Gekozen is voor deze kinderboer-

derij, waar zoveel jongeren en 
ouderen al zo lang plezier aan 
beleven.”

Fred en Willa reageerden dankbaar 
hierop: ,,Het bedrag is van harte 
welkom, omdat we het nog steeds 
moeten hebben van donaties en 
giften, terwijl we behoorlijke kosten 
hebben. Er moet bijvoorbeeld een 
nieuw dak op de stal- en keuken-
ruimte en structureel is er altijd geld 
nodig voor voer en kosten van 
dierenarts, verzekeringen, etc. We 

mogen toch zeggen dat we ons 
bewezen hebben door 26 jaar zeven 
dagen per week keihard hiervoor te 
werken. Jaarlijks ontvangen we per 
jaar zes duizend bezoekers, waar-
onder in het seizoen veel camping-
gasten en toeristen die ook vaak een 
kijkje nemen in onze fraaie tuin. 
Desondanks hebben we van de 
gemeente maar één keer een 
bijdrage gehad. Iedereen die ons een 
warm toedraagt kan ons �nancieel 
steunen via NL10 INGB 0009353259 
t.n.v. Stichting ’t Dierenduintje.”

Kerstcadeautje voor Dierenduintje
De overhandiging van de donatie door Kees Zonneveld aan Fred en Willa Bakker. Tekst en foto: Hans Boot

Castricum - Politieagenten spraken 
in de nacht van vrijdag op zaterdag 
drie �etsers aan. Het drietal reed 
zonder verlichting tegen de rijrich-
ting in over een rotonde. 
Dat gebeurde rond 02.20 uur. 

Eén van de �etsers, een 20-jarige 
vrouw uit Castricum, was het er 
niet mee eens dat de drie hiervoor 
bekeurd werden. Ze uitte zich 
onbeschoft en respectloos naar de 
agenten, waarop ook zij hun toon 
veranderden. 
Eén van de andere �etsers, een 
51-jarige man uit Castricum, 

gooide uit baldadigheid de �ets-
verlichting, die hij zojuist van een 
agent had gekregen, op de grond. 
Vervolgens liet ook hij zich erg 
minachtend over de agenten uit. 
Toen ook de derde �etser, een 
20-jarige Castricummer, dat voor-
beeld volgde en de agenten 
‘mafkezen’ noemde, is deze 
jongeman aangehouden wegens 
belediging en overgebracht naar 
het politiebureau. 
De �etsers, die alle drie behoorlijk 
onder invloed van alcohol waren, 
zijn met een bekeuring op zak huis-
waarts gestuurd.

Gesprek met politieagenten
en etsers loopt uit e han

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Met Sinterklaas net achter de rug en Kerst voor de deur, 
is december een drukke maand met veel activiteiten en 
verplichtingen. Voor gezinnen waarvan de ouders uit 
elkaar zijn, kan dit een lastige tijd zijn. Want hoe 
verdeel je de feestdagen onderling en hoe zorg je 
ervoor dat je als ouders op één lijn ligt met betrekking 
tot de invulling van de feestdagen? 

Naast de vraag wanneer de kinderen tijdens de feest-
dagen waar zijn, kunnen ook vragen ontstaan over 
bijvoorbeeld (de waarde van) cadeaus, of de kinderen 
wel of niet naar de kerk gaan en met welke familie de 
feestdagen worden doorgebracht. Communicatie 
tussen de ouders is hierbij belangrijk, zeker wanneer er 
ook rekening moet worden gehouden met andere 
gezins- en familieleden.

Om discussie rondom de feestdagen te voorkomen, 
kun je afspraken hierover opnemen in een ouder-
schapsplan. Wanneer ouders besluiten uit elkaar te 
gaan, dan zijn zij in beginsel verplicht om een ouder-
schapsplan op te stellen. Hierbij moeten ouders 
afspraken maken over de zorgregeling, de kinderali-
mentatie en het uitwisselen van informatie.

Naast deze algemene afspraken, kun je dus ook 
afspraken maken over de verdeling en het verloop van 
de feestdagen. Bijvoorbeeld: de kinderen zijn in de 
oneven jaren op eerste kerstdag bij de vader en op 
tweede kerstdag bij de moeder. In de even jaren is het 
andersom. 

Het is daarnaast ook mogelijk om andere afspraken op 
te nemen, bijvoorbeeld over hoe Sinterklaas gevierd 

wordt, welk bedrag maximaal aan cadeaus besteed zal 
worden en of u de kinderen religieus wilt opvoeden. 
Deze afspraken kunnen ook op een later moment aan 
het ouderschapsplan worden toegevoegd.

Kom je er samen echt niet uit? Dan is het ook mogelijk 
om aan de rechter vragen om een regeling vast te 
stellen ten aanzien van de feestdagen en vakanties. 

Contact
Voor meer informatie over zorg- en omgangsrege-
lingen, kan je contact opnemen met mr. R. Bottenheft 
(r.bottenheft@tanger.nl), mr. Z.C.E. Houben (z.houben@
tanger.nl) of mr. S.B. Boekema (s.b.boekema@tanger.nl)  

072-531200
Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Uit elkaar, kinderen en de 
feestdagen: hoe regel je dat?





De mannen die er de koppen voor bij elkaar 
staken en het geld binnenhaalden hadden het 
goed gezien: het dreigde snel bergafwaarts te 
gaan met het fraaie landschap en de natuur in 
Noord-Holland. In die tijd was er letterlijk sprake 
van kaalslag door het wildkappen van hakhout-
bosjes zoals het Wildrijk. Directeur Landschap 
Noord-Holland Ernest Briët: ,,De urgentie om ‘iets 
te doen’ die zij toen voelden, hebben sindsdien 
veel Noord-Hollanders gevoeld. Vandaag de dag 
niet minder. Er zijn nog steeds stukken bedreigd 
landschap te redden en er kan nog veel meer 
worden gerepareerd.’’ In 85 jaar tijd groeide het 
aantal natuurgebieden dat de stichting onder 
haar hoede kreeg van 1 naar bijna 100 (totaal 
4.500 hectare). De stichting voelt zich gesteund 
dankzij ruim 33.000 beschermers, duizenden 
vrijwilligers en tientallen sponsors en fondsen. 

Ruim 4.000 natuurliefhebbers steunden actie 
aankoop natuur
Directeur Landschap Noord-Holland Ernest Briët: 
,,De kracht van ons 85-jarig Landschap is dat we 
dicht bij mensen staan die in dit landschap 
wonen en werken en zich daarbij betrokken 
voelen. Er zullen steeds nieuwe uitdagingen op 
ons af komen, maar die kunnen we aan. Omdat 
natuur en biodiversiteit zwaar onder druk staan, 
zijn we in 2020 de actie gestart om één miljoen 

vierkante meter natuur veilig te stellen. Met veel 
succes, want net als in 1936 voelen Noord-
Hollanders ook nu de urgentie en hebben 4.000 
natuurliefhebbers gedoneerd in het 
Natuurfonds.’’

Noord-Hollands Natuurfonds 
Het Natuurfonds is bedoeld om grondaankopen 
te �nancieren en zo de versnipperde natuur in 
de provincie weer meer volume en veerkracht te 
geven. Want het is vechten om de ruimte in 
Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden 
breiden uit, centra voor distributie en dataopslag 
worden groter, infrastructuur van wegen veran-
dert en ook duurzame initiatieven als windmo-
lenparken en zonneweides vragen om een plek. 
Daarom wil Landschap Noord-Holland zo snel 
mogelijk nieuwe gebieden aankopen om zo 
meer natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. 
De eerste aankoop vanuit het Noord-Hollands 
Natuurfonds was afgelopen zomer een feit. In ’t 
Zand, in de kop van Noord-Holland, bij Natuur-
gebied De Mosselwiel heeft Landschap Noord-
Holland ruim 42.000 m2 agrarische grond ge�-
nancierd met geld uit het Natuurfonds. Natuur 
krijgt hier straks alle ruimte. Voor € 7,50 per m2 
kunnen donateurs een stukje natuur veilig-
stellen. De crowdfundingactie blijft doorlopen. 
Iedereen die wil kan op www.landschapnoord-
holland.nl/natuurfonds investeren in een m2 
grond.

Het Wildrijk 
Het allereerste natuurgebied van Landschap 
Noord-Holland was een van de bosrijke buiten-
plaatsen van welgestelde Amsterdamse koop-
lieden in de Zijperpolder. Later, tijdens het 
graven van het Noordhollandsch Kanaal, werd 
veel bos gekapt door kamperende arbeiders. 
Enkele stukjes bos bleven gespaard. Zo ook het 
Wildrijk. In 1940 werd het door aankoop veilig-
gesteld. Het bos is nog steeds bijzonder. Ook in 
deze tijd van het jaar. Overal zie je weelderige 
stekelvarens, kronkelige paden en bomen met 
hun takken hoog in de lucht. In het voorjaar is de 
bodem bedekt met een blauw tapijt van wilde 
hyacinten. Hier en daar zijn schakeringen van 
roze en wit, afgewisseld met het frisse groen van 
jonge varens. 

Kijk op www.landschapnoordholland.nl/wildrijk 
voor een video impressie van dit unieke natuur-
gebied in deze tijd van het jaar. Boswachter Tim 
Zutt laat het graag zien.

Regio - In 1936 werd de organisatie Landschap Noord-Holland ‘geboren’ uit een initiatief van 
een clubje welgestelde natuurliefhebbers Van Tienhoven, Drijver en de grondlegger van de 
Nederlandse natuurbescherming, Jac. P. Thijsse. Deze bevlogen groep mensen had een 
droom: natuurgebieden aankopen om ze zo veilig te stellen voor de toekomst. Vier jaar later 
deed de stichting Het Noord-Hollands Landschap een eerste aankoop: het Wildrijk in Sint 
Maartenszee. De drie oprichters van de nieuwe natuurorganisatie zamelden via crowdfun-
ding 19.000 gulden in om dit stukje natuur de redden: een beeldschoon en rijk overblijfsel 
van een landgoed in de Zijpepolder. Inmiddels is de natuurorganisatie uitgegroeid tot een 
maatschappelijke organisatie met 98 natuurgebieden.

Landschap Noord-Holland
85 jaar en springlevend

Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland. 
Foto: Dutchphoto

Natuurgebied De Mosselwiel in de kop van Noord-Holland. Foto: Aerovista

Wenst u gezellige feestdagen

19 december

koopzondag
12.00 - 17.00 uur

koopzondagkoopzondag
12.00 - 17.00 uur

Kom dit 

weekend
kerst shoppen 

in het dorpshart
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Door Hans Boot

Het duingebied werd de laatste tijd 
opgeschrikt door een serie branden. 
Die zijn volgens de politie niet geba-
seerd op toeval en daarom onder-
zoekt zij of er verband bestaat tussen 
de verschillende incidenten. Daartoe 
behoren een brandje bij de nieuwe 
trap bij de Papenberg en een graaf-
machine op de Kruisbergweg. Ook 
het schapennet van Gasterij Kruis-
berg moest het ontgelden. Het 
ergste drama werd echter veroor-
zaakt door het volledig afbranden 
van het ‘Boetje van onze Kees’ aan de 
Oude Schulpweg. Deze vogelkijkhut 
was vernoemd naar de geliefde oud-
boswachter Kees Duin, die in 1995 
met pensioen ging. Vanuit de hut 
had men een prachtig uitzicht over 
het Hoe�jzermeer met het eiland 
waarop aalscholverkolonies en vele 
andere watervogels zijn te zien.

Vogelfotografen
Hans Stapersma, voorzitter van de 
Volgelwerkgroep Midden-Kennemer-
land, reageerde aangedaan toen hij 
het droevige nieuws over de brand 
hoorde: ,,Tja, het Boetje, extreem 
verdrietig, want die hut was net 
geheel herbouwd vanwege een 
grondige renovatie. Onze vereniging 

is erg geschokt. Het was één van de 
vogelhutten in het duin die echt 
goed toegankelijk én bruikbaar was 
voor rolstoelgebruikers. Het was ook 
een prima locatie voor het spotten 
van diverse soorten als de ijsvogel, 
waterral en roerdomp, met daarnaast 
natuurlijk de verschillende eenden- 
en zwanensoorten en brilduikers in 
de winter. Het was ook een van de 
weinige hutten die qua licht heel 
goed stond, namelijk gericht naar het 
noorden. Daardoor had je gedurende 
de hele dag goed zicht op alle 

vogels. Ik weet dat vele leden van de 
Vogelwerkgroep regelmatig in het 
Boetje zaten te genieten van alles 
wat er zich afspeelde voor de hut, die 
ook zeer populair was bij vogelfoto-
grafen. Wij hopen van ganser harte 
dat de hut in ere wordt hersteld en 
wij zeggen langs deze weg alle rede-
lijke hulp toe aan PWN om dat te 
realiseren.”

Vernielingen
Wat het laatste betreft heeft een 
woordvoerder van PWN vorige week 
de herbouw toegezegd, maar dat 
nog niet is aan te geven wanneer dat 
gaat gebeuren. Naast deze branden 
zijn er ook diverse vernielingen in het 
duingebied geconstateerd. Deze 
maken ook deel uit van het politieon-
derzoek. Op de vraag aan de woord-
voerder van PWN of de opvallende 
toename van de ongewenste 
gebeurtenissen misschien het gevolg 
is van minder toezicht, luidde het 
antwoord: ,,Het is niet zo dat het 
aantal boswachters is afgenomen, 
dus daar ligt geen verband. Helaas 
kunnen zij niet overal en altijd 
aanwezig zijn in zo’n groot gebied. 
De boswachters zijn naar aanleiding 
van de incidenten uiteraard wel extra 
alert. Hopelijk blijft het ook voorlopig 
hierbij.”

Getuigen wordt verzocht te bellen 
met het politienummer 0900 8844 of 
informatie door te geven via nummer 
0800 7000 van Misdaad Anoniem.

Castricum - De afgelopen maanden werd in het duingebied bij Castricum 
en Heemskerk op verschillende plekken brand gesticht. Een van de meest 
getro�en objecten is de vogelkijkhut ‘Boetje van onze Kees’, die eind 
november geheel verloren ging tot groot verdriet van vele vogelliefheb-
bers. Over de herbouw heeft PWN echter goed nieuws.

Vogelwerkgroep betreurt 
afgebrande kijkhut

De pas gerenoveerde vogelkijkhut. Foto: Nico Lute

De trieste resten van het ‘Boetje van onze Kees’. Foto: Hans Boot

Castricum - Het Noord-Hollands 
Archief heeft in Haarlem een tentoon-
stelling ingericht over de vrouwen die 
in de oorlog een cruciale rol hebben 
gespeeld binnen het verzet. In deze 
tentoonstelling krijgen 135 verzets-
vrouwen een naam, een gezicht en 
worden hun verhalen verteld. De in 
Castricum in 1925 geboren Tiny Boot 
maakt ook deel uit van deze tentoon-
stelling. Zij was tijdens de oorlog 
secretaresse op het gemeentehuis 
van Castricum. Daar verrichtte zij 
voor haar leidinggevende verzets-
werk, zoals het regelen van 
bonkaarten voor onderduikers en het 
rondbrengen van geheime berichten 
voor het verzet. Haar volledige 
oorlogsverhaal is te lezen in het 
dertigste Jaarboek (2007) van Oud-
Castricum. De tentoonstelling ‘De 
vele gezichten van vrouwen in verzet’ 
is permanent te bezichtigen bij het 
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 
in Haarlem. De openingstijden zijn 
maandag tot en met vrijdag van 

09.00 tot 17.00 uur en elke derde 
zaterdag van de maand van 09.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis, maar 
reserveren via www.noord-hollands-
archief.nl is verplicht. Tekst: Hans 
Boot. Foto: Oud-Castricum.

Castricumse in tentoonstelling 
over vrouwen in verzet

Maaike vertelt: ,,In Amsterdam heb je 
bijvoorbeeld de glühwalks. Het leek 
mij zo leuk om zo’n route ook voor 
Castricum te uit te stippelen. Ik heb 
een aantal restaurants gemaild of zij 
glühwein verkochten en of ze in de 
kerstvakantie open waren en die 
opgenomen in de route.’’ Maaike 
vindt het wel belangrijk te bena-
drukken dat de routes in verband 
met de coronamaatregelen sugges-
ties zijn: ,,Wandelaars en �etsers 
kunnen zelf kiezen hoe ze de route 
a�eggen en wanneer ze dat doen. Ze 
zijn vrij om te bestellen wat en waar 
zij dat willen.’’ De wandelroute is 8,2 
kilometer en komt langs Het Hof van 
Kijk-Uit, Johanna’s Hof, De Oude 
Keuken en Bij de Buurvrouw. De 
�etsroute is 13 kilometer en gaat 
zelfs langs het strand voor Club Zand 
en het Ruiterhuys. Kijk op www.reis-
gelukjes.nl voor de route van zowel 
de wandel- als de �etstocht.

Castricum - Ben je op zoek naar een verwarmend uitje voor de kerstva-
kantie? De Castricumse Maaike van het Reisblog Reisgelukjes heeft een 
�etstocht en wandeltocht uitgezet door de duinen en het bos, waarbij je 
langs restaurants komt die glühwein en warme chocolademelk verkopen 
en onderweg geniet van de natuur.

Verwarmend uitje in de kerst-
vakantie: glühbike en glühwalk

Genieten van de natuur en van 
winterse traktaties. Foto: aangeleverd

Wat doe je als er iets onvoorziens, iets 
vervelends gebeurt? Ga je je verzetten, 
onderga je het gelaten of kies je 
bewust om zelf de regie te pakken? De 
‘wat nu-vraag’ stellen is een goede 
eerste stap om dat laatste te doen. Het 
PROF-kompas helpt je vervolgens om 
die vraag concreet te beantwoorden. 
De situatie wordt daardoor niet 
anders, maar de manier waarop jij 
ernaar kijkt en ermee omgaat wel. En 
daarmee ook het uiteindelijke resul-
taat. Zo zorgt het PROF-kompas voor 
meer grip en minder stress. En helpt 

het je om je in de dynamische wereld 
van 2022 beter staande te houden.
‘Wat NU…?’ Is niet alleen praktisch, het 
is ook een leuk boek. De tre�ende 
tekeningen maken vaak in één oogop-
slag duidelijk waar het om draait. Leuk 
om te krijgen of cadeau te doen. Want 
regie houden en stress verminderen: 
een betere start kun je in 2022 niet 
maken! ‘Wat NU...?’ is in Castricum 
verkrijgbaar bij de Readshop in Gees-
terduin en boekhandel Laan, met een 
aantrekkelijke kerstkorting van 50% op 
de adviesverkoopprijs van 39,90 euro.

Castricum - Het begin van een nieuw jaar is voor plaatsgenoot Roelant 
van Ewijk reden voor een hernieuwde uitgave van zijn boek ‘Wat NU...?’. 
Het boek gaat over regie houden, ook als het tegenzit. Het hulpmiddel 
wat hij daarbij aanreikt is het PROF-kompas. Een model dat je helpt om 
doelbewust �exibel te denken en te handelen onder alle 
omstandigheden.

Hernieuwde uitgave “2022: Wat 
 ees fle ibel en pak regie

Roelant van Ewijk met zijn antwoord 
op de uitdagingen van 2022. 
Foto: Floris van Ewijk

LEZERSPOST

Graag wil ik aandacht vragen voor de korte broeken actie en voor dona-
ties voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Het gaat over ons kleinkind, 
Nina Zonneveld. Zij is zes jaar en zit in groep 3 van de Paulusschool. Nina 
is al vier jaar bekend met een hersentumor en heeft turbulente jaren 
gehad. Momenteel is de tumor stabiel door middel van medicatie. Studie-
medicatie, ontwikkeld met geld vanuit KIKA. Hoe lang deze medicatie 
voor haar werkzaam blijft is een vraagteken, daarom is er volop onder-
zoek bezig voor een opvolger. 
In de week van 20 tot en met 24 december gaan kinderen in korte broek 
naar school om geld in te zamelen voor KIKA. Zelf doe ik ook mee en haar 
vader en broer dragen het hele jaar al een korte broek. De kanjers! De 
ouders van Nina houden een blog bij waarop ze alle zorgen van zich 
afschrijven (www.nina.zonneveld.org).

Doe jij mee met de korte broeken actie? Of sponsor je Max en Gijs?
https://www.kikakortebroek.
nl/365-dagen-in-korte-broek-max-en-gijs-team-nina

Kees Zonneveld
Castricum

In korte broek naar school voor KIKA



Dorpsstraat 39 • Castricum • www.casaibiza-shop.nl • 06-18176525 
Openingtijden: dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur (en op afspraak).

Casa Ibiza wenst iedereen hele fijne 
feestdagen! Bij ons vind je ook voor 
de feestdagen mooie en betaalbare 
kleding. Comfortabele bloesjes met leuke 
prints en bijpassende broeken. Warme 
vesten en truien om je outfit compleet 
te maken. Ook hebben we leuke 
cadeautjes en de mooie sieraden van 
FactorTrix met de prachtige kleuren. Heb 
je even geen inspiratie dan hebben wij 
ook cadeaubonnen die leuk ingepakt 
worden.
We zien je graag bij Casa Ibiza!

Castricum - Natuurlijk zou het een uitdaging kunnen zijn, even naar het Spaanse 
eiland Ibiza om daar de feestdagen door te brengen. Wel of niet, in beide gevallen 
ga je eerst langs bij ‘Casa Ibiza’ aan de Dorpsstraat 39 om de mooiste, leukste en 
betaalbare bloesjes en bijpassende broeken te scoren. Allemaal met leuke prints 
en uitstekend te combineren met een heerlijke warme trui of vest.

Door Aart Tóth

Je kijkt je ogen uit als je door de winkel 
loopt. Leuke vrolijke prints, ook bij winter-
kleding en uitstekend te combineren. 
Kom je er zelf niet uit, Simone helpt je uit 
de brand met vakkundig en vrijblijvend 
advies. Eventueel aangevuld met leuke 
accessoires zoals oorbellen van FactorTrix, 
sjaals en meer. Trouwens, ook voor 
cadeaus zul je bij Casa Ibiza slagen met 
een uitgebreid assortiment prachtige 
vaasjes, windlichten, dromenvangers, 
windgongen en ook nog wierookstokjes 
met houders. Uitstekende cadeauarti-
kelen, maar nog niet kunnen kiezen, dan 
is een cadeaubon misschien de oplossing.

Nog leuker is de mogelijkheid om private 
te shoppen, zoals samen met vriendinnen 
op afspraak onder het genot van een 
hapje en drankje je blik te verruimen in 
een ongedwongen sfeer. Wel even een 
afspraak maken wanneer het jou en je 
vriendinnen het beste uitkomt via 06 
18176525 en een gezellige ‘Private Shop-
ping’ is binnenkort een feit. Overigens kun 
je van dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en op afspraak terecht 
om rond te snu� elen bij Casa Ibiza. Vooraf 
thuis je licht opsteken over de steeds 
vernieuwde collectie, dat kan ook via 
Facebook en Instagram (casaibiza.shop). 
Tot snel, om met de feestdagen feestelijk 
voor de dag te komen!

Even naar Ibiza voor de feestdagen?

Merry
Beermas

& Happy  
Newbeer!

DAMPEGHEEST.NL

Door de huidige coronamaatregelen is het 
proe� okaal van brouwerij Dampegheest 
deze maand niet open. Als dat volgende 
maand weer wel mogelijk is, zal men hier-
over via Facebook en op www.dampegheest.
nl communiceren. In januari verschijnt een 
nieuw speciaalbier van de brouwerij, het 
blijft nog even een verrassing wat voor bier 
dat precies gaat worden. De bieren van 
brouwerij Dampegheest zijn in Castricum 

verkrijgbaar bij slijterij Nolet, Gall & Gall 
Geesterduin, het Kaaswinkeltje aan de Toren-
straat en de Bierhut. In Limmen bij Gall & Gall 
en in Akersloot bij Van Baar. 
In Uitgeest bij De Raat Kaas en Streekwinkel 
Kooghuis. Op de website is het complete 
overzicht van alle verkooppunten te vinden. 
Het team van brouwerij Dampegheest wenst 
iedereen merry beermas en happy newbeer.

Geen proefl okaal bij 
brouwerij Dampegheest

Simone startklaar om het jou naar de zin te maken. Foto: Aart Tóth

De sti chti ng wil hen, die een heel naar jaar achter de 
rug hebben een blijk van medeleven geven door een 
bezoekje met Kerst middels een kerstpakketje om zo 

te tonen dat er aan hen wordt gedacht.                                                                  

Onderstaande sponsors maken Kerst-Inn 2021 mogelijk:

KERST-INN CASTRICUM

Gemeente Castricum
Limmer Ondernemers Vereniging

Grapendaal Kerstpakkett en uit Stompetoren
ON/OFF Marketi ng uit Castricum

Marti jn Kooijman Autobedrijf uit Castricum 
Drukkerij Koopmans uit Zwanenburg

Expert de Graaf uit Castricum
Sti chti ng Rotonde uit Beverwijk

Vereniging Bridgen op Donderdag (BOD) uit Limmen
Weekblad de Castricummer 

Bloemen van Nuijens uit Limmen
Bloembinderij Suus uit Limmen

Bloembinderij De Verleiding uit Castricum  

Het team van Kerst-Inn wenst iedereen 
fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar. 

De Kerst-Inn 
Castricum bestaat 
al meer dan 33 jaar 
en ook dit jaar 
worden mensen 
weer thuis verrast!



Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum,  tel. 0251-654221
www.twicekleding.nl

Heel veel leuke cadeau artikelen 
voor de kerst te koop bij Twice!

Heel veel leuke cadeau artikelen Heel veel leuke cadeau artikelen 

Geesterduin 50 • Castricum • www.nice-2-have.nlGeesterduin 50 • Castricum • www.nice-2-have.nl

Het mooiste 
cadeau voor 

de kerst

Als je de aantrekkelijke prijzen bekijkt bij Twice Women’s Wear, dan hoef je niet lang na 
te denken om voor dezelfde aantrekkelijke prijs tweemaal of meer te scoren. Is het niet 
om de prijs, dan is het wel om de uitstraling. Mode in werkelijk elke uitvoering van 
vrolijk, feestelijk en modieus tot zeer gekleed.

Door Aart Tóth

Dan hebben we het nog niet gehad over de 
jeans, bijpassende accessoires, sjaals en ook 
heerlijke wollen dassen, mutsen en hand-
schoenen. Ook een grote keuze in trendy 
coats, jacks en winterjassen. Je vindt Twice 
Women’s Wear aan de Torenstraat 36. Vooraf 
vast snu� elen op de site, dat kan via www.
twicekleding.nl. Winkelen kan dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op 
zaterdag tot 17.00 uur. Even bellen voor info, 

dat kan via 0251 654221.
Het ligt er vol met cadeauartikelen, 
armbanden tot oorhangers en prachtige 
kettingen. Daarbij thuis genieten van je 
aankoop bij een lekker bakkie ko�  e, ook dat 
is te verkrijgen met de aankoop van topkwa-
liteit ko�  ebonen van ‘Kaan Ko�  e’. Als smul-
lerij bij de ko�  e daarbij ‘Hemelse Brownies’. 

Welkom bij Twice Women’s Wear!

Tweemaal of meer scoren bij Twice

Vrolijke Wendy gastvrij startklaar om je van advies te dienen. Foto: Aart Tóth

Een mooi cadeau voor de feestdagen of 
gewoon jezelf eens � ink verwennen? Kom 
naar Nice2Have voor trendy modeacces-
soires, tassen en bijous. Je vindt er toonaan-
gevende trendmerken, stuk voor stuk zorg-
vuldig geselecteerd op kwaliteit en betaal-
baarheid. Zijn de woorden ‘stijlvol’ en 
‘artistiek’ op jou van toepassing? Kom dan 
snel langs om de collectie Kosmic van het 
merk Melano te bewonderen. Een prachtige 
collectie sieraden, waarbij edelstenen 
centraal staan. Elke steen heeft zijn eigen 
werking, van positieve kracht tot kalmerende 
of reinigende werking. Daarnaast zien deze 
verwisselbare sieraden er ook nog eens 
fantastisch uit. Die moet je beslist komen 
bekijken! Bovendien zijn het sieraden 
waarmee je zelf graag gezien wilt worden. 
Vind je het lastig om zelf te kiezen, maar wil 
je wel een leuk cadeau scoren? Dan is een 

cadeaubon van Nice2Have natuurlijk altijd 
een goed idee. Kom langs op het adres Gees-
terduin 50 in Castricum of kijk op www.nice-
2-have.nl voor meer informatie.

Ontdek de sieraden van 
Melano bij Nice2Have

De stijlvolle sieraden uit de Kosmic-lijn van 
Melano. Foto: aangeleverd

Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

Alle make-up van

1+1 GRATIS
HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS POINT

GEZOND & WEL
AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

 (geldig t/m 31 december)



Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

Grote keuze 
in truien

Mooie broeken
Veel leuke blouses

Laarzen tot 50% korting

Door Aart Tóth

Trouwens, voor je naar binnen gaat is 
een blik op de uitverkoopkleding 
buiten op het rek aan te bevelen. 
Daar staat ook nog een tafel bij vol 
met hebbedingetjes en doorge-
streepte prijzen van 14,95, 12,95 of 
9,95 euro en nu voor 2 euro!

Dan nog even naar binnen om voor 
de komende - wel of niet witte - 

winter nog even een coat, jurk, 
blouse of sjaal te scoren om er 
modieus bij te lopen. Marga geeft 
indien nodig advies en laat het ook 
weten als het eigenlijk niet zo mooi 
staat, want ze ziet je graag terug. De 
keuze is uitgebreid, zeker met winter-
kleding om er warm bij te lopen. Dat 
is de kracht bij Label White, lekker 
tussen de rekken snu� elen, 
uitzoeken, passen en tegen een 
leuke prijs naar buiten lopen.

Witte Kerst of Label White
Of er een keuze is? Niet natuurlijk; dames kiezen sowieso voor Label 
White op het Bakkerspleintje als ze tijdens de feestdagen hernieuwd 
voor de dag willen komen. Of dat nu is met of zonder witte sneeuw, je 
slaagt gegarandeerd als je bij nummer 18 op dat plein naar binnen gaat.

Witte Kerst of Label White

De dames staan klaar om van kleding te wisselen. Foto: Aart Tóth

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

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

KORTINGSBON 

Hollandse Garnalen – In Nederland gepeld – dát is kwaliteit!
Gerookte Zalm – Koud gerookt en lang gesneden – Premium Zalm!
Gerookte Palingfilet – Ambachtelijk gerookt! – Duurzaam gecertificeerd!

Heerlijke Vistrio van Dilvis 

voor tijdens de Kerst!

De Vistrio is voor ca. 2 personen 
Ongeveer 250 gram vis,
kant en klaar!
Slechts 14,95!

Ook heerlijke andere soorten vis beschikbaar. 
Bekijk ons hele assortiment op Palingshop.nl & bestel alvast online!

De Vistrio is voor caDe Vistrio is voor ca... 2 personen  2 personen  2 personen 

De voorbereidingen voor het 100-jarig jubile-
umfeest van Vitesse’22 zijn in volle gang. 
Hierbij hoort natuurlijk ook een boek waarin 
de geschiedenis van deze dorpsclub tot leven 
komt. Een groep Vitesse-mensen is al geruime 
tijd bezig met het verzamelen van fotomate-
riaal en wetenswaardigheden om dit samen te 
voegen tot een historisch document waar 
velen plezier aan zullen beleven. Hierbij is 
gekozen voor een vorm waarin foto’s centraal 
staan.
Wie zal zich terugvinden op één van de vele 
foto’s die in de loop der jaren zijn gemaakt en 
wie zal hierdoor de herinneringen die daarbij 
horen herbeleven? Je kunt in de statistieken 
zien dat die ene speler toch door de trainer 
verkozen werd boven de andere. Wellicht ben 
je ook benieuwd wat de spelers, die het 
hogerop zochten, bij Vitesse’22 bereikt 
hebben. Hoeveel doelpunten hebben ze 
gescoord voor Vitesse’22 en doen ze nu nog 
iets voor de vereniging? Welke kavels en 
kopers hebben de veilingen tot een succes 
gemaakt? In het boek van meer dan vijfhon-

derd pagina’s wordt Vitesse’22 in 28 thema’s 
belicht. Zo komen de spelers en speelsters aan 
bod die nu nog spelen, zullen de vele vrijwil-
ligers en ook de supporters niet ontbreken en 
nog veel meer onderwerpen. Kortom, het 
belooft een mooi overzicht te worden van 100 
jaar Vitesse’22 in Castricum.
U kunt dit unieke boek nu reserveren. Dat kan 
in de webshop op de speciale website 
100jaarvitesse22.nl. De kosten voor het boek 
bij voorinschrijving bedragen het symbolische 
bedrag van 22 euro. Alleen tijdens de voorver-
koop heeft u de mogelijkheid om aan te 
geven of u een unieke gepersonaliseerde 
Vitesse’22-100 jaar-sticker met een naam (uw 
eigen naam of de naam van degene aan wie u 
het boek cadeau doet) in het boek aange-
bracht wilt hebben. Na de voorverkoop zal de 
prijs 27,50 euro bedragen en niet meer voor-
zien zijn van een unieke sticker. De voorver-
koop eindigt op vrijdag 28 januari. Het boek 
zal tijdens de feestelijkheden in mei 2022 
gepresenteerd worden en vanaf dan beschik-
baar zijn.

Voorverkoop jubileumboek 
Vitesse’22 van start
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. hoofdstad van Thailand; 7. kampeerwagen; 12.
vrouwtjeskip; 13. boven het normale uitgaand; 14. bontgekleur-
de papegaai; 15. ondernemingsraad (afk.); 17. open plek in het
bos; 19. deel van servies; 21. Rolls Royce (afk.); 22. bloei-
maand; 24. grote luxe auto; 27. kerk in Utrecht; 28. familielid;
30. plaats in Brazilië (afk.); 31. meisjesnaam; 32. eiland in Mid-
den-Amerika; 33. ampère (afk.); 35. langzame; 37. toiletartikel;
38. ondoordringbaar woud; 41. tweetal muzikanten; 42. baker-
praatje; 44. verbond (pact); 46. voldoende gekookt; 47. zak van
grof jute; 48. tweewielig voertuig; 49. land in Azië; 50. hebzuch-
tig begeren; 52. balsport te paard; 54. een naad los maken; 56.
ogenblik; 58. deel van een huis; 61. onhoudbare service; 62.
cowboyfeest; 64. rivier in Engeland; 65. behoeftige; 67. kaal en
droog; 68. duinheuvel; 70. deel van de voet; 72. ruiter pet; 73.
verplaatsbare woning; 76. aangesloten bij een vereniging; 77.
bekende Ned. motorrace; 78. Spaanse schilder; 79. spoel voor
garen; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. aftrekteken; 83.
verwoestende virusziekte; 84. scheepsherstelplaats; 86. oxide-
ren; 87. racewagentje.

Verticaal 1. lichte motorfiets; 2. Nederlands hervormd (afk.); 3.
haarversteviger; 4. harde klap; 5. naam van kikker uit de Mup-
petshow; 6. verkeersstremming in Duitsland; 7. deel van een
vrachtwagen; 8. vreemde snuiter; 9. Duitse tv-zender; 10. van-
af (afk.); 11. band uit de Achterhoek; 16. raad voor economi-
sche aangelegenheden (afk.); 18. verwaande houding; 20.
gewicht; 21. zeehond; 23. hoofd van een moskee; 25. plaats of
regio; 26. merg uit een palm; 27. lichte oefenhalter; 29. zieken-
auto; 32. auto met open dak; 34. nachthemd; 36. kindervoer-
tuig; 37. figuur uit Jungle Book; 39. uitstraling (status); 40.
invorderen; 42. stijl in de bouwkunst; 43. verdieping; 45. Ener-
gie Centrum Nederland; 46. gepensioneerd (afk.); 51. oceaan;
53. zuinige verlichting; 54. landbouwvoertuig; 55. grote catas-
trofe; 56. losgeraakte naad; 57. rivier in Rusland; 59. part
(stuk); 60. geweidragend dier; 62. aardappelen oogsten; 63.
holte in de schedel; 66. knaagdier; 67. roeipen; 69. deel van het
oor; 71. boomsoort; 73. handschoen zonder vingers; 74. opge-
kropte haat; 75. ongaarne; 78. gedekte tafel; 80. muzieknoot;
82. mobiele eenheid (afk.); 85. karaat (afk.).

Castricum - Het wordt weer smikkelen en smullen rond de jaarwisseling. Bij patisserie en chocolaterie De Roset 
hebben ze natuurlijk altijd al veel heerlijkheden voor dergelijke feestjes, maar in de laatste dagen van het jaar 
wordt het assortiment tijdelijk uitgebreid met heerlijke versgebakken oliebollen en appelspecialiteiten. Van 
maandag 27 december tot en met oudejaarsdag worden ze elke dag vers gebakken. Meer weten over patisserie 
en chocolaterie De Roset? Kijk op www.deroset.nl of kom langs om al die heerlijkheden zelf te proeven! Onder de 
inzenders van de juiste oplossing van de puzzel verloten we dit keer een Oud & Nieuwpakket met verse oliebollen 
en appelspecialiteiten van De Roset. Eet smakelijk!

Een smakelijke jaarwisseling
Mail de oplossing voor maandag 20 december naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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Door Hans Boot

Wat de zwembadplannen betreft 
waren alle fracties in de commissie 
van 25 november op één na al 
akkoord met het alternatief raads-
besluit dat was ingediend om het 
project los te trekken. Dat besluit 
houdt in dat er een aanvang kan 
worden gemaakt met de aanleg van 
kunstgrasvelden en de herinrichting 
van het parkeerterrein. Daarnaast 
wordt het college opgedragen een 
quickscan te laten uitvoeren, 
waarbij de Initiatiefgroep Nieuw 
Zwembad wordt betrokken.
Omdat alleen De VrijeLijst zich nog 
niet met dit besluit kon verenigen, 
kondigde deze partij aan een amen-
dement in te dienen. Dat werden er 
maar liefst vijf, die vorige week 
donderdag behandeld moesten 

worden. Het kwam er op neer dat 
planonderdelen weer uit elkaar 
getrokken werden en er garanties 
werden gevraagd voor kostendek-
kingen. De overige partijen hadden 
daar echter geen trek in en 
zodoende waren alle amende-
menten snel van tafel. Er werd nog 
wel ingestemd met de aanvulling 
van het besluit met een voorstel van 
gemeentesecretaris Suanet om het 
besluit cijfermatig te onderbouwen 
aan de hand van het preadvies dat 
het college had opgesteld. Uitein-
delijk werd het alternatief raadsbe-
sluit genomen met 21 stemmen 
voor en 2 tegen
Portefeuillehouder De Haan zegde 
op grond hiervan toe dat hij in 
gesprek gaat met de clubs Helios en 
FC Castricum, die door meerdere 
raadsleden werden gefeliciteerd 

met het vruchtbare resultaat van 
deze avond.

Cunera
De tweede beslissing betrof het 
vaststellen van de locatie voor de 
bouw van kindcentrum Cunera. 
Nadat de optie Bakkummerstraat/
Sifriedstraat was afgevallen, kwam 
het college met een aangepast 
voorstel dat ter besluitvorming aan 
de raad werd voorgelegd. Hierin 
werd gevraagd in te stemmen met 
het vervolgproces, waarbij de 
huidige locaties Vondelstraat en 
Prof. Winklerlaan worden onder-
zocht met de optie om op beide 
locaties een gedeelte van het kind-
centrum te realiseren. Als kaders 
worden daarbij genoemd dat er 
voor driehonderd leerlingen wordt 
gebouwd, er ook ruimte voor 
kinderopvang moet zijn en er een 
gymnastiekzaal komt.

Voor de behandeling van dit voor-
stel hadden de partijen VVD, CKenG, 
GDB, D66, PvdA en fractie Van 

Schoonhoven gezamenlijk een 
motie ingediend. Daarin wordt 
uitgesproken dat de raad een 
duidelijke voorkeur heeft voor de 
locatie Prof. Winklerlaan en daarom 
het college verzoekt bij de uitwer-
king van de plannen nadrukkelijk 
met de wens van de raad rekening 
te houden.

Tijdens de stemming bleek dat de 
raad unaniem akkoord ging met het 
collegevoorstel. De motie werd met 
een meerderheid van 14 stemmen 
voor en 9 tegen aangenomen, zodat 
er een grote kans bestaat dat het 
schoolterrein aan de Vondelstraat 
op den duur vrijkomt voor een 
andere bestemming.

Castricum - In de raadsvergadering van 9 december zijn er spijkers met 
koppen geslagen over twee onderwerpen die zich al geruime tijd voort-
slepen. Het college kan nu stappen maken voor de herinrichting van 
sportpark Noord-End en er is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor 
de nieuwbouwlocatie van de Cuneraschool.

Raad neemt besluiten over zwembad en Cunera

De entree van de huidige Cuneraschool aan de Vondelstraat. Foto: Hans Boot
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Door Henk de Reus

Mariëtte Krouwel is negentien jaar 
als zij in 2004 voor drie maanden als 
vrijwilliger in een weeshuis in Ghana 
gaat werken. Na deze periode belt ze 
haar ouders in Castricum om te 
zeggen dat ze er nog twee maanden 
aan vastplakt. Ze blijft voorgoed.

Bouw kindertehuis
Twee jaar na haar vertrek trouwt 
Mariëtte met de Ghanese man 
Moses. Samen bouwen zij in Sunyani 
een kindertehuis dat in 2008 wordt 
geopend en de naam Hanukkah 
(toewijding) krijgt. Het biedt 
onderdak aan 42 kinderen die door 
omstandigheden (tijdelijk) niet thuis 
of bij familie kunnen wonen. Vaak 
zijn ze verstoten, gehandicapt, 
afkomstig van tienermoeders of van 
ouders die niet in staat zijn om voor 
hun kind te zorgen. Mariëtte en 
Moses zetten zich met hart en ziel in 
voor ‘hun’ kinderen. Ze willen hen 
niet alleen liefdevol opvangen en 
verzorgen, maar ook een toekomst 
geven door hen te helpen kiezen 
voor een vak of een vervolgoplei-
ding. Daarom bouwen zij bij het 
kindertehuis een basisschool (Circle 
of Life School) die in 2014 wordt 

geopend. Vervolgens wordt in 2019 
een middelbare school (Junior High 
School) in gebruik genomen. 
Kinderen van het kindertehuis en 
kinderen uit de omgeving kunnen 
hier nog drie jaar voortgezet onder-
wijs volgen.

Gezin
Mariëtte en Moses hebben zelf drie 

kinderen: Sam (14), Noah (12) en 
Sarah (5) en pleegdochter A�a (23). 
De eerste drie zijn in Nederland 
geboren en met hun moeder meege-
gaan naar Ghana. Drie jaar geleden 
besloot Sam om bij zijn grootouders 
in Castricum te gaan wonen omdat 
er hier betere onderwijsmogelijk-
heden voor hem zijn. Noah volgde in 
augustus van dit jaar en verblijft in 
een gastgezin in Nederland. Ze zien 
hun moeder doorgaans twee keer 
per jaar als Mariëtte korte tijd bij haar 
ouders in Castricum verblijft. Sam 
heeft zijn vader door corona al 
anderhalf jaar niet gezien.

Marriëtte’s Child Care
Het kindertehuis wordt ge�nancierd 
door Stichting Mariëtte’s Child Care. 
Deze stichting is in 2004 door Marië-
ttes ouders, Gerrit Krouwel en Marjo 
van Dijck, opgericht. Zelf vormen zij 
het bestuur. Marjo: ,,De scholen 
worden deels door de stichting en 
deels door ouderbijdragen ge�nan-
cierd. Het kindertehuis komt niet in 
aanmerking voor subsidie van de 
Ghanese of Nederlandse overheid en 
ook niet van goede doelen organisa-
ties. Het is volledig afhankelijk van 
Stichting Mariëtte’s Child Care. Af en 
toe organiseren we een activiteit om 

inkomsten te genereren, maar door 
corona ligt alles al lange tijd stil.’’

Zorg voor Lucas De opbrengsten uit 
acties, donaties en sponsorgelden 
komen voor honderd procent ten 
goede aan het kindertehuis. Marjo: 
,,Recent is er via Facebook een spon-
soractie voor Lucas geweest. Lucas 
werd vijftien jaar geleden, met een 

waterhoofd, een open ruggetje, een 
dwarslaesie en klompvoetjes 
geboren en kort hierna in het kinder-
tehuis opgenomen. In de Ghanese 
cultuur ligt er op gehandicapte 
kinderen een vloek. Zij zullen nooit 
aan een partner of aan werk komen 
en worden daarom vaak na de 
geboorte gedood. De moeder wilde 
Lucas verdrinken om hem zo terug te 
geven aan de geest van het water. 
Mariëtte kon dit gelukkig voorkomen 
en nam het kind op. Om het vocht af 
te voeren moest er een drain worden 
geplaatst. Kosten: duizend euro. Het 
lage inkomen van de ouders laat een 
dergelijke uitgave niet toe.’’

De operatie vond plaats met hulp 
van sponsorgeld van Mariëttes Child 
Care. ,,Door een verkeerde behande-
ling in het ziekenhuis eerder dit jaar 
kreeg Lucas een infectie in zijn bot 
en moest hij recent opnieuw worden 
geopereerd. Deze keer moest er een 
been en een deel van z´n heup 
worden geamputeerd. Een vrijwillig-
ster uit Almere zorgde ervoor dat het 
voor de operatie benodigde geld 

(15.000 euro) via een crowdfundings-
actie bijeen werd gebracht. Dit is zo 
fantastisch!’’

Spagaat
Inmiddels is Mariëtte aangeschoven. 
Ze zegt constant in een spagaat te 
verkeren. ,,Als ik hier in Castricum 
Sam en Noah weer zie ben ik blij, 
maar tegelijkertijd mis ik de kinderen 
in Ghana. In Ghana mis ik Sam en 
Noah. Dit zal nooit veranderen. Voor 
mij is het belangrijk dat Sam en Noah 
hier een goede toekomst hebben.’’

Grace
Marriëtte vertelt over Grace (4) die 
sinds kort in het kindertehuis 
verblijft. ,,Het viel mij op dat Grace 
scheef liep nadat ze was binnenge-
bracht. Ze bleek al langere tijd een 
gebroken heup te hebben. Niemand 
wist hoe ze hieraan was gekomen. 
Omdat Grace lang met de gebroken 
heup is doorgelopen is ze scheef 
gaan lopen en moet ze ook aan haar 
knie worden geopereerd. Daarna is 
het te hopen dat ze weer goed kan 
lopen. De kosten van de operatie, 
inclusief vier weken ziekenhuisver-
blijf en vier maanden revalidatie 
bedragen 13.000 euro. De stichting 

heeft via donaties inmiddels vijfdui-
zend euro bij elkaar. Voor de operatie 
is nu nog achtduizend euro nodig. 
We staan voor een onmogelijk 
opgave want dit geld is er niet en je 
wilt niet dat Grace onnodig lijdt. 
Daarom zijn we ontzettend blij met 
elke hulp die door derden geboden 
wordt.’’

Respect
Als Marjo wordt gevraagd of ze trots 
is op haar dochter is het antwoord: 
,,Trots is niet het juiste woord, want 
dit gevoel heeft meer met waarde-
ring voor jezelf te maken. De emotie 
die ik voel is een andere. Ik heb diep 
respect voor mijn dochter, voor wie 
zij is en voor wat zij allemaal doet. Zij 
en Moses hebben alles voor hun 
missie in Ghana over.’’

Loslaten
Mariëtte begeleidt de kinderen naar 
zelfstandigheid en probeert een 
goede bestemming voor ze te 

vinden. Vindt zij het niet moeilijk om 
ze op enig moment weer los te 
moeten laten? Mariëtte: ,,Een vogel 
zit het veiligst op z’n nest, maar daar-
voor heeft hij geen vleugels 
gekregen.’’ Een tre�ende beeldspraak 
die ook voor Mariëtte zelf geldt. Door 
haar vleugels uit te slaan ontfermt ze 
zich over het welzijn van een groep 
kansarme kinderen in Ghana. Met 

haar missie draagt ze bij aan een 
betere wereld voor deze kinderen.

Doneren
Als u Mariëtte en Moses een warm 
hart toedraagt en wilt bijdragen in 
de kosten van de operatie van Grace 
ga dan naar www.mchildcare.nl of 
maak gebruik van de QR-code bij dit 
artikel. Wat zou het mooi in de kerst-
gedachte passen als de operatie door 
uw gift mogelijk wordt gemaakt.

Castricum - Mariëtte Krouwel (37) vertrekt aanvankelijk voor een kort 
verblijf naar Ghana. Gegrepen door het leed dat ze aantreft besluit ze er 
de�nitief te blijven. Ze trouwt met Moses, een Ghanese man met wie ze 
samen een kindertehuis, een basisschool en een school voor voortgezet 
onderwijs bouwt. Mariëtte vertelt over lastige situaties die haar soms 
emotioneel verscheuren.

Mariëtte en Moses staan voor lastige opgave in Ghana

Sarah (5) houdt een foto van Grace in haar handen. Links van haar Marjo van Dijck, 
rechts haar moeder Mariëtte. Foto: Henk de Reus

Het hele gezin. Op de voorgrond (van links naar rechts): pleegkind A�a (23), Noah 
(12) en Sam (14). Hierachter: Sarah (5), Mariëtte en Moses. Foto: aangeleverd

De kinderen van ‘Hanukkah’ laten zien dat ze het gezin van Mariëtte en Moses in hun hart hebben gesloten. Foto: aangeleverd

Met Lucas (15) gaat het na de beenamputatie gelukkig weer goed. Foto: aangeleverd

Lucas en Grace staan ondanks hun 
handicap beiden blij in het leven.
Foto: aangeleverd

Scan deze QR-code om zelf een 
bijdrage te leveren.
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Door Raimond Bos

De vader van Irene groeide op in het 
Zuid-Hollandse Pijnacker en volgde 
een agrarische opleiding. Op 
21-jarige leeftijd koos hij ervoor om 
zijn geluk buiten onze landsgrenzen 
te zoeken. Hij vestigde zich in Zuid-
Afrika, waar hij samen met een 
compagnon een eigen kwekerij 
begon. Na verloop van tijd 
ontmoette hij er een vrouw die welis-
waar zelf in Zuid-Afrika was geboren, 
maar wiens ouders uit Rotterdam 
kwamen. Ten tijde van de waters-
noodramp in 1953 waren ze naar 
Zuid-Afrika geëmigreerd. Zelf bracht 
Irene haar jeugd door in een dorpje 
op ongeveer een uur ten noorden 
van Pretoria, de bestuurlijke hoofd-
stad van dat land. Ze doorliep in de 
afgelopen jaren de studie ‘BCom 
Financial Science’, dit jaar rondde ze 
die studie met goed gevolg af. Een 
prima studie, waarmee ze gemakke-
lijk een kantoorbaan in de �nanciële 
sector zou kunnen vinden. Maar zo’n 
baan is aan Irene niet besteed. Ze 
vertelt: ,,Ik was eigenlijk van plan om 
genetica te gaan studeren. Daar had 
ik me ook voor ingeschreven, maar 
die inschrijving bleek niet goed te 
zijn verwerkt. Ik kon dus niet met die 
opleiding starten en de enige optie 
die ze op dat moment nog voor me 
hadden, was deze �nanciële studie. Ik 
vond rekenkunde altijd wel leuk en ik 
ben goed met cijfers, dus ik heb het 
maar gedaan.’’ In haar vrije tijd hield 

Irene zich onder meer met muziek 
bezig. ,,Ik bespeel de dwars�uit, maar 
ik kan ook piano spelen. Ik speelde 
ook in het universiteitsorkest, maar 
doordat ik twee maanden geleden 
naar Nederland reisde, heb ik een 
uitvoering met het orkest gemist.’’

Zelfstandig bloemist
Het laatste jaar van haar studie 
combineerde Irene met een kantoor-
baan en al snel kwam ze tot de 
conclusie dat dit niet haar 
gedroomde toekomstbeeld is. ,,Ik 
ben iemand die niet kan stilzitten en 
het lijkt mij niets om de rest van mijn 
leven van 08.00 tot 17.00 uur een 
kantoorbaan te moeten hebben. Ik 
merkte dat de mensen die daar 
werkten vooral op de boeken gericht 
waren. Ik ben juist een mensenmens.’’ 
De agrarische achtergrond die haar 
eigen vader heeft, spreekt haar daar-
entegen zeer aan. Toch is ze er nog 
niet helemaal uit wat ze nu eigenlijk 
precies wil gaan doen. ,,Ik heb zo veel 
interesses, ik vind het gewoon lastig 
om een keuze te maken.’’ Het afge-
lopen weekeinde bracht ze door bij 
haar oma in Pijnacker. Ze reisde per 
trein en zag de landerijen en de 
kassen in het Westland. ,,Mijn hart 
gaat gloeien als ik dat zie. Ik vind het 
mooi om mensen producten te 
kunnen bieden, zo vers van het land, 
zonder pesticiden geteeld. Het 
maken van bloemstukken, daar ligt 
mijn passie. Maar ook bakken vind ik 
heel mooi. Iets creëren voor een 

ander, prachtig!’’ In Zuid-Afrika 
werkte Irene enige tijd als zelfstandig 
bloemist vanuit huis. Dat ze alles op 
eigen houtje deed en zich niet aan 
ervaren bloemschikkers kon meten, 
ervoer ze als een nadeel. ,,Ik merkte 
dat ik stagneerde, terwijl ik juist wilde 
groeien.’’ Irene trok de stoute 
schoenen aan en besloot in Neder-
land bloemisten aan te schrijven om 
een stageplaats te bemachtigen. 
Maar dat bleek makkelijker gezegd 
dan gedaan. ,,Ze vroegen allemaal op 
een opleiding in het vak en die heb ik 
niet.’’ Uiteindelijk bood een bloemist 
in het centrum van Amsterdam haar 
een kans die ze met beide handen 
aangreep. Daar werkt ze nu drie 
dagen per week mee. Een vergoe-
ding ontvangt ze er niet voor.

Slapeloze nachten
Aanvankelijk vond Irene tijdelijk 
onderdak bij een gezin in Amers-
foort, inmiddels verblijft ze bij 
vrienden in Castricum. Ook dit is 
echter van korte duur, want na deze 
week staat ze weer op straat. Om wat 
inkomsten te hebben, heeft ze inmid-
dels drie dagen per week betaald 
werk bij patisserie De Roset, waar ze 
met veel plezier aan de slag is. 
Daarom zou ze ook graag een gast-
gezin vinden in deze gemeente. Ze is 
al wekenlang bezig om haar hulp-
vraag uit te zetten, maar helaas tot 
nu toe zonder succes. Even leek het 
erop dat ze een plek had gevonden, 
maar: ,,Die mensen hebben zaterdag 
onverwacht laten weten er toch van 
af te zien. Ze zagen het alsnog niet 
zitten. Ik begrijp dat ook wel, want je 
neemt toch een vreemde in huis. 
Zoiets is niet van zelfsprekend.’’ Even 
slikt ze. Een traan rolt over haar wang. 
,,Ik begrijp best dat ik inbreuk maak 
op iemands leven. Het ligt ook eigen-

lijk heel erg buiten mijn eigen 
comfortzone om zoiets te doen. Maar 
als je wanhopig bent, doe je sneller 
dingen die je anders niet zou doen. Ik 
heb er nu slapeloze nachten van en ik 
merk dat ik er daardoor op mijn werk 
ook niet helemaal bij ben. Ik wil 
gewoon een plek waar het �jn thuis-
komen is, zodat ik me geen zorgen 
hoef te maken. Zodat ik goed kan 
slapen en ’s morgens met frisse 
energie aan de slag kan gaan. En ik 
hou van gezelligheid, van mensen 
om me heen. Als ik bijvoorbeeld in 
een gezin met kinderen zou komen, 
als een soort au pair, dan zou ik met 
liefde ook leuke dingen met die 
kinderen willen gaan doen. Maar 
mijn tijd is beperkt, want ik ben zes 
dagen in de week van 07.00 tot 19.00 
uur van huis.’’

Pioniersmentaliteit
Irene valt in de categorie ‘klein, maar 
dapper’. Ze lijkt de pioniersmentali-
teit in de genen te hebben. ,,Mijn 
vader begon in het begin van de 

jaren tachtig ook zonder iets in Zuid-
Afrika. Hij heeft me later wel eens 
verteld dat hij dat deed met meer 
moed dan verstand. Ik ben ook een 
beetje zo. Ik wil dingen zelf oplossen. 
Ik ben sterk genoeg. Het inschakelen 
van hulp van anderen ligt niet in mijn 
aard. Maar nu moet ik wel, want ik 
moet toch ergens wonen. Geld om 
een woning te huren, is er niet. Mijn 
stage duurt een jaar, want ik wil alle 
seizoenen meegemaakt hebben. 
Daarna wil ik gaan werken aan mijn 
droom, een eigen bedrijf. Het liefst 
zou ik in korte tijd veel geld willen 
verdienen, maar ik ben ook een 
realist. Je moet je natuurlijk afvragen 
of dat haalbaar is in deze samenle-
ving. Uiteindelijk wil ik gewoon 
mooie creaties maken voor mensen 
en persoonlijk contact hebben met 
mijn klanten.’’ Lezers van deze krant 
die Irene aan een logeerplek voor 
een jaar kunnen helpen, kunnen een 
bericht naar redactie@castricummer.
nl sturen. Wij sturen het bericht dan 
door naar Irene.

Castricum - De 25-jarige Irene Slootweg is met spoed op zoek naar een 
gastgezin in Castricum waar ze per direct terecht kan. Het zou bij voor-
keur een plek moeten zijn waar ze het komende jaar kan blijven wonen. 
Recent kwam ze vanuit Zuid-Afrika naar Nederland, het oorspronkelijke 
thuisland van haar vader. Haar droom: bloemist worden en een eigen 
zaak starten die een combinatie moet worden van bloemenwinkel en 
ko�ezaak.

Irene (25) zoekt met spoed een gastgezin in Castricum

Irene Slootweg hoop snel een logeeradres in Castricum te vinden. Foto: aangeleverd

Danny de Graaf: ,,Samen met het 
ko�emerk Kaldi heeft Expert nieuw 
in het assortiment twee speciale 
‘Expert blends’; de Expert Passion en 
de Expert Blend. Kaldi bonen met 
een krachtige, kruidige, slow roasted 
ko�e of een uitgebalanceerde ko�e 
met karamel- en citrustinten. Tot de 
Kerst geven wij een demo met de 
nieuwste Siemens volautomaat 
ko�emachine, waarbij iedereen kan 
komen proeven met hoeveel gemak 

de lekkerste espresso of cappuccino 
gemaakt kan worden. De combi-
natie van de Siemens volautomaat 
en de Kaldi ko�e doet iedere ko�e-
liefhebber genieten. Tijdens deze 
actie geven wij bij iedere Siemens 
volautomaat een pak ko�e cadeau 
en een gratis accessoire-kit ter 
waarde van 54,90 euro naast de 
honderd euro kassakorting. Begint u 
al trek te krijgen? We nodigen u van 
harte uit!’’

Castricum - De feestdagen zijn in aantocht vol gezelligheid en liefde. Ook 
al kunnen we elkaar wat minder opzoeken door corona, het samenzijn en 
de familie staan centraal rond de kerstdagen. Om de familie te kunnen 
laten genieten van de lekkerste ko�e heeft Expert Castricum deze weken 
een heerlijke actie.

Verras deze feestdagen 
met een smaakvol geschenk

De ko�eautomaten van Siemens nu extra voordelig bij Expert Castricum. 
Foto: aangeleverd

Een trotse Mark van der Poel met kwaliteitsproducten. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Alleen de routing en inrichting van 
de eetwinkel doet je al smullen. 
Geen lange wachtende rijen 
klanten, maar heerlijk op je gemak 
de heerlijkste kantenklare 
gerechten, salades, fruit en natuur-
lijk kwaliteitsvlees, vleeswaren en 
verse maaltijden uitzoeken. Op 
verzoek zelfs met een uitleg qua 
bereiding van een van de vakbe-
kwame ‘Eetwinkel’-medewerkers.

Mark en Priscilla van der Poel staan 
dan ook te glimmen van trots. Er 
zijn naast kwaliteitsvlees ook vege-
tarische en veganistische producten 
verkrijgbaar. Het vlees bij Mark van 
der Poel Keurslager heeft een 
belangrijk motto. Dat vlees moet 
gezond en helder van afkomst zijn, 
zonder groeihormonen en antibio-
tica. Mark verkoopt het liefst vlees 
van Nederlandse bodem, waarbij de 
eigen boeren worden gesteund. 
,,Daarbij is het duurzamer als we in 
Nederland onszelf van voedsel 
voorzien’’, aldus Mark van der Poel, 
met aanvullend: ,,Veel artikelen 
kunnen klanten zelf in hun winkel-
mandje doen, want de winkel is 

ingericht met zelfbedieningsmeu-
belen en een logische looprichting 
om niets te missen.’’ Zo vind je bij 
Van der Poel Keurslager op Geester-
duin 33 onder andere rundvlees van 
Schotse Hooglanders. Zijn varkens-

vlees is afkomstig van het Livar-
varken, dat drie Beter-Leven-sterren 
scoort. Dan is er ook nog Piëmon-
tees rundvlees en Blije Ilper-kip. 
Intussen staat er bij ‘Mark van der 
Poel Keurslager’ de aanduiding 
‘slager & traiteur’, hetgeen de hele 
lading dekt. 
Nog meer weten? Kijk dan even op 
www.vanderpoel.keurslager.nl of 
bel even naar 0251 653382 en word 
wijzer.

Mee-eten bij Van der Poel
Castricum - Vele Castricummers en zelfs mensen ook vanuit de hele regio 
zijn al regelmatige bezoekers bij Mark van der Poels eetparadijs. Inder-
daad een paradijs op heerlijk eetgebied. In vakliteratuur wordt het para-
dijs zelfs aangeprezen ‘Van traditionele slagerij naar moderne Eetwinkel’. 
Helemaal waar en werkelijk dagelijks te aanschouwen.
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Anouk over haar boek: ,,Precies zoals ik wilde!’’ Foto: aangeleverd

Bakkum - In restaurant De Oude 
Keuken (DOK) werd er al reikhalzend 
naar uitgekeken, maar afgelopen 
week was het er dan eindelijk: 
Anoukboek II. Voor deze tweede 
gedichtenbundel vroeg leerling-
medewerker Anouk de Wit haar 
collega Timo Hup om passende illus-
traties te maken. Het resultaat is een 
persoonlijk, kleurrijk cadeauboekje. 
Directeur Brigitte van Campen: ,,Ik 
ben enorm trots op Anouk en Timo 
en ik ben bijzonder blij dat DOK al 
jaren een podium biedt voor 
talentontwikkeling.’’

Samen werken en leren
Ze vervolgt: ,,Wat dit tweede boek 
nog meer bijzonder maakt, is dat het 
is ontstaan uit een prachtige samen-
werking van vier getalenteerde 
mensen die aan DOK verbonden zijn: 
de gedichten van Anouk, de illustra-
ties van Timo, de foto’s van Minou 

Spits en de vormgeving en fotobe-
werking van Gaia Nuissl. Deze 
samenwerking past helemaal in de 
visie van DOK: leren en werken van 
en met elkaar.’’

Feestje
Gaia voegt toe: ,,Anouk heeft het 
project goed geleid. En ons allemaal 
van feedback voorzien waarmee het 
resultaat nog beter werd. Timo heeft 
samen met zijn creatief begeleider 
steeds gezocht naar een techniek die 
paste bij het gedicht. Minou schoot 
prachtige plaatjes tijdens de foto-
sessie met Anouk en Timo. Kortom: 
het was een feestje om aan het boek 
te werken.’’ 
Anouk: ,,Het is precies geworden 
zoals ik wilde.’’ Anoukboek II is 
verkrijgbaar bij De Oude Keuken. Een 
prachtig kerstgeschenk! Kijk op 
www.deoudekeuken.net voor meer 
informatie.

De Oude Keuken presenteert:
gedichtenbundel Anoukboek II

Ruim een jaar was Speel-o-theek 
Castricum niet geopend op woens-
dagmiddag, omdat er niet genoeg 
vrijwilligers waren. Een oproep 
eerder dit jaar resulteerde in nieuwe 
aanmeldingen. Uiteindelijk zijn er 
negen nieuwe vrijwilligers gevonden 
die het team nu versterken. Voor elk 
kind is er een educatief spel te leen, 
maar ze kunnen zich bijvoorbeeld 
ook lekker verkleden als prinses, 
olifant of ridder. Speel-o-theek 
Castricum bestaat inmiddels al ruim 
dertig jaar en is gevestigd in cultu-
reel centrum Geesterhage. Er is ook 
een goede samenwerking met Biblio-
theek Kennemerwaard. Het speel-
goed wordt in de bibliotheek vaak 
gekoppeld aan de daar behandelde 
thema’s.

Verras je (klein)kinderen en jezelf met 
leuk speelgoed tijdens een bezoek 
op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 
of op een (even) woensdagmiddag 
van 14.30 tot 16.00 uur. Men is nog 

steeds op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers om het team te versterken. Je 
kunt dan zelf gratis het leukste speel-

goed lenen en draait (tenminste) 
eens in de maand mee als vrijwilliger. 
Kijk op www.sotcastricum.nl voor 
meer informatie. In verband met de 
kerstvakantie is Speel-o-theek 
Castricum dit jaar op 18 december 
voor het laatst geopend. De eerstvol-
gende openingsdag is 8 januari.

Castricum - Speel-o-theek Castricum is vanaf januari weer op woensdag-
middag open. Voorlopig geldt de uitbreiding alleen in de even weten. 
Nieuw is ook dat kinderen het speelgoed voortaan voor vier weken 
kunnen lenen.

Speel-o-theek Castricum gaat 
weer op woensdagmiddag open

Gijs heeft zijn favoriete speelgoed bij Speel-o-theek Castricum gevonden. 
Foto: aangeleverd

Fleurige tonnetjes met gemende 
tulpenbollen kunnen worden 
gekocht voor 5 euro per tonnetje. 
Een leuk kerstcadeautje voor een 
vriendin, buurvrouw en of collega! 
Betalen gaat alleen per pin. Bijna 
vijftig procent van de opbrengst gaat 
naar de club. Het geld is bedoeld 
voor het verduurzamen van de sport-

kantine. Anna: ,,We willen graag een 
groen(er)e kantine met zonnepa-
nelen, energiezuinige apparaten en 
ledverlichting.’’ 
Hester vult Anna aan: ,,We staan er 
ook om geïnteresseerden te infor-
meren over de sponsormogelijk-
heden. Het toont maatschappelijke 
betrokkenheid en stimuleert jeugd, 

senioren en de rolstoelhandballers 
om te blijven sporten, juist in deze 
tijd! We denken mee in de behoeften 
van de bedrijven, zoals een bordje 
met het bedrijfslogo in de kantine tot 
het zijn van de hoofdsponsor van het 
bekende scholenhandbaltoernooi of 
shirtsponsor voor meerdere jaren etc. 
We denken mee en bieden 
maatwerk.’’ 
Wil je verzekerd zijn van de tonnetjes 
tulpenbollen, dan kun je via sponso-
ring@csvhandbal.nl een bestelling 
reserveren.

Castricum - Anna en Hester van de sponsorcommissie van handbalvereni-
ging CSV stropen de mouwen op voor de clubkas. Zondag verzorgen ze 
van 13.00 tot 16.00 uur bij de kantine op sportpark Wouterland een 
tulpenbollenmarkt.

Tulpenbollenmarkt voor 
handbalvereniging CSV

Anna en Hester hopen alle tonnetjes met tulpenbollen zondag te verkopen. Foto: aangeleverd

Castricum - In een tijd waarin veel 
activiteiten afgelast worden opent de 
dorpskerk twee ochtenden per week 
haar deuren. ,,Juist in de donkere 
dagen voor Kerst willen we ons licht 
extra laten schijnen in het dorp’’, 
aldus pastor Eveline Masetti en 
dominee Rik Willemsen van de 
Protestantse Kerk Castricum. Op 
donderdag- en vrijdagochtend is de 
dorpskerk open voor alle Castricum-
mers die behoefte hebben aan een 
moment van verstilling en bezinning 
in deze moeilijke tijd. Iedereen kan 
binnen lopen om een kaarsje aan te 
steken, even rustig te zitten, op adem 
te komen en drukte van alledag 
achter zich te laten.
Elke donderdagochtend is de kerk 

van 10.00 tot 12.00 uur open als 
‘zincafé’. Op veilige afstand kunnen 
dorpsgenoten elkaar ontmoeten 
voor een goed gesprek of om 
gezellig bij te kletsen. Elke vrijdag-
ochtend staat van 10.30 tot 12.30 uur 
in het teken van stilte en bezinning. 
Er speelt zachtjes muziek, er is ruimte 
om een kaarsje aan te steken en er is 
vooral ruimte om niets te doen. Stil 
te zitten en even te ontsnappen aan 
het lawaai om je heen en de onrust 
in jezelf. Op beide ochtenden is er 
een pastor aanwezig om een luiste-
rend oor te bieden tijdens een 
persoonlijk gesprek. Welkom op één 
van de ochtenden in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 (achter het oude 
raadhuis).

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Het interieur van de dorpskerk in Castricum. Foto: aangeleverd








