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VAN OUDE STIJL JAZZ ORKEST 
DIXIE FUN UIT CASTRICUM 

BIJ ONS VOOR DE DEUR

Door Raimond Bos

De materie is complex en raakt veel 
inwoners van de gemeente 
Castricum. Het nieuwe beleidskader 
wordt overigens in de vier BUCH-
gemeenten aan de raadsleden voor-
gelegd. Voor het uitvoeren van de 
taken binnen het zogenoemde 
sociaal domein heeft de gemeente in 
2016 een beleidskader opgesteld. 
Dat document had een doorlooptijd 
van twee jaar en is daarna twee keer 
met dezelfde periode verlengd. Nu is 
het tijd om een nieuw beleidskader 
vast te stellen, want in de tussenlig-
gende jaren is er heel wat gewijzigd. 
Het sociaal domein is de verzamel-
naam voor alle inspanningen die de 
gemeente verricht rond werk, partici-
patie, zelfredzaamheid, zorg en 

jeugd. Dat gebeurt op basis van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO), de Participatiewet en de 
Jeugdwet. Veel taken binnen het 
sociaal domein werden vroeger door 
de Rijksoverheid uitgevoerd, maar 
vallen nu onder de gemeenten. 
Bovendien is de vraag naar hulp en 
ondersteuning in de afgelopen jaren 
groter en ingewikkelder geworden. 
Voor de gemeente wordt het steeds 
lastiger om alle hulp kwalitatief 
hoogwaardig én betaalbaar te 
houden. Het nieuwe beleidskader 
moet ervoor zorgen dat de kosten 
beheersbaar blijven en er tegelijker-
tijd niemand buiten de boot valt.

Wat vooraf ging
Op 28 september werd het concept-
beleidskader gepresenteerd tijdens 

een gezamenlijke bijeenkomst van 
de BUCH-gemeenten. Vervolgens 
hebben de raadsleden zich over het 
stuk kunnen buigen en heeft ook de 
Adviesraad Sociaal Domein er een 
advies over uitgebracht. Inmiddels is 
er een de�nitieve versie van het stuk. 
In de komende jaren wil de 
gemeente vooral �ink inzetten op 
preventie. Zo hoopt men te voor-
komen dat mensen met problemen 
verder in de moeilijkheden komen. 
Immers; hoe zwaarder de problema-
tiek is, hoe meer geld het kost om die 
problemen te helpen oplossen. 
Verder is een belangrijk element van 
het beleidskader dat men werkt 
vanuit de inwoners en hun leefwe-
reld. In een meer dan dertig pagina’s 
tellend document staan de bouw-
stenen beschreven om dit te kunnen 
bereiken. Onder meer een intensieve 
samenwerking met huisartsen in 
combinatie met het concept ‘Welzijn 
op recept’ moet hieraan een bijdrage 
gaan leveren. Het document heeft 
betrekking op de komende vier jaar.
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Kan de gemeenteraad volgende week donderdag een besluit 
nemen over het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein? Die vraag 
stond vorige week centraal in een bijeenkomst van de raadscommissie. 
De meningen bleken verdeeld te zijn. Waar de ene partij vond dat 
wethouder Falgun Binnendijk groen licht kon krijgen voor het vaststellen 
van het stuk, wat er bij andere partijen twijfel en moest eerst in de eigen 
fractie beraadslaagd worden.

Nieuw beleidskader sociaal domein 
levert nog heel wat discussie op

Castricum - Bij paviljoen Zeezicht wordt deze week hard gewerkt aan een nieuw looppad van betonblokken.  In een 
gestaag tempo worden de blokken aangevoerd met een tractor om vervolgens een plek te vinden op het strand. 
Reden voor de aanleg is het verplaatsen van strandpaviljoen Zeezicht richting zee. De aanpassingen van het paviljoen 
beginnen in januari en duren ongeveer twaalf weken. Tekst en foto: Bert Westendorp

Strandpaviljoen dichter naar zee

Castricum - De bezorgers van deze krant zijn onze superhelden. Week 
in, week uit gaan ze door weer en wind om u het laatste nieuws uit de 
gemeente Castricum en omstreken te brengen. Want wij kunnen nog 

zo hard ons best doen om een goede krant te maken, zonder onze 
bezorgers zou die krant u uiteindelijk niet bereiken! We hopen daarom 
van harte dat u ook in deze moeilijke tijden een extraatje voor hen over 
heeft. Volgende week belt uw bezorger bij u aan om u namens ons alle-
maal onze wensen voor de feestdagen te overhandigen. Alvast bedankt 
voor uw bijdrage! PS: zelf ook kranten bezorgen? Neem contact op via 

www.verspreidnet.nl en word ook een superheld!

Beloning voor onze superhelden



2 inderegio.nl • 14 december 2022NIEUWS

DONDERDAG 15 DECEMBER  
R.K. St.-Pancratiuskerk 
Castricum, 09.00 uur pastoor 
Ruben Torres.

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

VRIJDAG 16 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk 
Castricum, 09.00 - 12.00 uur 
kerk open voor bezoekers om 
even tot rust te komen of een 
kaarsje op te steken.

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

ZATERDAG 17 DECEMBER
Corneliusparochie Limmen
19.00 uur pastor J. Olling en 
pastor K. Kint.

ZONDAG 18 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk 
Castricum, 09.15 uur woord- 
en communieviering, diaken 
Marcel de Haas met Annie 
Assendelft en Ria Peters.

RK-parochie Sint-Jacobus 
Major, Akersloot, 10.00 uur 
eucharistieviering met muziek, 
lector A. Veldt en B. Schagen, 
voorganger R. Hoogenboom. 
14.00 uur Kerstsamenzang.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur pastor 
Eveline Masetti m.m.v. de 
Cantorij. Gelijktijdig via 
Omroep Castricum en via een 
livestream (link op www.pkcas-
tricum.nl).

Evangeliegemeente 
Castricum (Nieuw Geester-
hage, Geesterduinweg 3), 
10.00 uur Elsa Waljaard.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. M.A. 
Jansens.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur pastor I. Osterhaus.

MAANDAG 19 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 20 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk 
Castricum, 09.00 uur pastoor 
Ruben Torres.

KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

Akersloot - Ook vorige week heeft 
de politie weer enige tijd op snelheid 
gecontroleerd op de Geesterweg. 
Maandag 5 december was de hoogst 
gemeten snelheid 77 kilometer per 
uur, woensdag 7 december reed 
iemand zelfs 85 kilometer per uur. Op 
het betre�ende gedeelte van de 
Geesterweg mag maximaal 50 kilo-
meter per uur gereden worden. Alle 
overtreders kunnen een bekeuring 
tegemoet zien.

Radarcontrole 
Geesterweg

Vervolg voorpaginaverhaal

Met name dat concept ‘Welzijn op 
concept’ levert bij de PvdA-fractie 
vraagtekens op. Volgens Florence 
Eijck onderbreekt hierbij een duide-
lijke toelichting, evenals een �nan-
ciële onderbouwing. Verder vroeg 
Eijck zich af wat er in de afgelopen 
jaren precies gebeurd is: ,,Wat is het 
uitgangspunt om op voort te kunnen 
borduren?’’ Als voorbeeld noemde ze 
het begrip inclusie: ,,Dat zou allang 
geregeld moeten zijn, of er zou op 
zijn minst een stevige basis moeten 
zijn gelegd.’’ Het kernbezwaar van de 
PvdA-fracties is echter de controleer-
baarheid van het beleid. ,,Deel die 
wetenschap met ons, zodat wij ook 
wij vertrouwen krijgen dat het goed 
gaat’’, droeg ze de wethouder op. Het 
CDA toonde zich positief over het 
stuk en prees bij monde van Dorien 
Veldt-Alders onder meer het feit dat 
fysieke toegankelijkheid van 
gebouwen en locaties en begelei-
ding en training van vrijwilligers in 
het document zijn opgenomen. 

Simpeler taalgebruik
Hannie Lutke Schipholt voerde 
namens GroenLinks het woord en 
was kritisch over één van de vier in 
het stuk opgenomen pijlers van 
beleid: duidelijke keuzes maken. 
,,Waarom is dat een pijler van beleid? 
Beleid maken is per de�nitie duide-
lijke keuzes maken?’’ Ze wees ook op 
de zware verantwoordelijkheid die 
rust op de schouders van de 

gemeente: ,,Als het niet gaat werken, 
zullen de decentralisaties voor niets 
zijn geweest.’’ Aandachtspunten voor 
haar fractie zijn de steeds grotere 
belasting van mantelzorgers en de 
leefomstandigheden van statushou-
ders in de gemeente. D66-woord-
voerder Mariska El Ouni deed een 
beroep op de wethouder om het 
taalgebruik in het document 
voortaan wat simpeler te houden. Ze 
noemde als voorbeeld de term 
wenkend perspectief, die meerdere 
malen in het stuk te lezen is. ,,Te 
wollig, te abstract’’, oordeelde ze. 
Wethouder Falgun Binnendijk kon 
haar op dat vlak direct geruststellen: 
er komt een vereenvoudigde 
publieksversie van het beleidskader.

Prioritering
Volgens José van den Berg (Forza!) 
vormen met name de toenemende 
vergrijzing en migratie een punt van 
zorg, omdat die resulteren in hogere 
kosten. Ron de Haan (De VrijeLijst) 
verbaasde zich erover dat de 
gemeenteraad in 2021 nog keihard 
op de rem moest trappen, met name 
vanwege de enorme kosten in de 
jeugdzorg, terwijl daar nu kennelijk 
geen zorgen meer over zijn: ,,Is het 
wel terecht is dat we nu zo achter-
over leunen?’’ Hij pleitte verder voor 
meer inzicht in de resultaten van de 
al eerder genomen beheersmaatre-
gelen en kreeg daarin de steun van 
GroenLinks en D66.  Andries de Rooij 
(VVD) benadrukte: ,,Het wordt span-
nend bij de uitwerking van de 

gebiedsplannen. Waar zit de priorite-
ring? Als je keuzes moet maken, waar 
ga je dan voor kiezen? Dat missen we 
een beetje.’’ Lokaal Vitaal heeft er het 
volste vertrouwen in dat de kwets-
baarste mensen in onze samenleving 
goed geholpen zullen worden, maar: 
,,Het zal nog een lange en harde weg 
worden’’, aldus Bart Dekker namens 
die partij.

De kip en het ei
De discussie had gaandeweg wel iets 
weg van de bekende vraag over de 
kip en het ei: in februari volgend jaar 
worden de resultaten van de 
beheersmaatregelen verwacht. Zou 
het niet beter zijn om die gegevens 
af te wachten, vroegen enkele raads-
fracties zich af. De wethouder was er 
duidelijk over: ,,Dit is een integraal 
beleidskader, daarnaast heb je de 
beheersmaatregelen die u heeft 
afgesproken, waar al dan niet resul-
taten op zijn te behalen. Het één ligt 
in het verlengde van het ander, maar 
het is niet zo dat u de beheersmaat-
regelen nodig heeft om hiermee in te 
kunnen stemmen.’’ Toch kon de 
wethouder niet alle twijfels 
wegnemen. Enkele woordvoerders 
kondigden aan eerst binnen hun 
eigen fractie verder te willen beraad-
slagen en eventueel moties of amen-
dementen voor te bereiden. Toch 
achtte een meerderheid van de 
commissieleden het onderwerp 
voldoende behandeld om op 22 
december in de gemeenteraad een 
besluit over te kunnen nemen.

Raad besluit volgende week 
over beleidskader sociaal domein

Rijke tradities zijn er om te worden 
voortgezet. Daarom kunt u op 
www.nederlandsekerstcircussen.nl 
vandaag al de beste kaarten 
bestellen voor de voorstellingen 
die van 23 december tot en met 8 
januari worden gegeven in het Park 

van Luna in Heerhugowaard. Een 
unieke voorstelling met een geheel 
eigen karakter, het perfecte uitje 
voor de komende kerstvakantie! In 
Heerhugowaard treden naast een 
keur aan internationale artiesten – 
waaronder �lmgrootheid King 

Kong (ja, inderdaad de gorilla – 
echt waar!) ook toppers van Neder-
landse bodem op. Onze eigen 
topinstrumentalist Dirk-Jan Ranzijn 
krijgt u op de banken met een 
grandioos muziekfeest tussen de 
vliegende kanonskogel en de acro-
baten door. U gaat huiveren, 
genieten, lachen en zich verbazen. 
Gun het uw kinderen en boek 
vandaag nog op www.nederland-
sekerstcircussen.nl uw kaarten.

Regio - Hooggeëerd publiek! Let op! Want in Heerhugowaard staat deze 
maand een kerstcircus van wereldklasse! Het Noord-Hollands Winter-
circus pakt �ink uit met een familiefeest in de rijke traditie die Alex Sijm 
in onze regio heeft opgebouwd.

Wereldartiesten schitteren in 
Noord-Hollands Wintercircus

Luchtacrobatiek van Duo Martinez in het Noord-Hollands Wintercircus in Heerhugowaard. Foto: Nederlandse Kerstcircussen



woensdag 14 december 2022

Gemeentenieuws

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

De avond van donderdag 22 december is 
een Raadsplein. Tijdens een Raadsplein 
vinden commissievergaderingen plaats 
gevolgd door een raadsvergadering. In een 
commissievergadering vindt het politieke 
debat over een onderwerp plaats. Nadat 
een onderwerp in de commissie besproken 
is, wordt er over gestemd in de raadsverga-
dering twee weken later. Wilt u uw mening 
geven in één van de commissievergade-
ringen, meld u dan uiterlijk 17.00 uur op 
de dag van de vergadering aan bij ons. Bij 
commissies die zijn aangemerkt met een * 

in de agenda is dit niet (meer) mogelijk.
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

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

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 22 december 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de korte termijn 
21.00 – 22.30 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de lange termijn 
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.00 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 8 december 2022
1B.   Lijst brieven aan de raad 22 december 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 22 december 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

20.00 – 20.45 Motie bij integraal beleidskader Sociaal Domein 
21.00 – 21.45 Gedragscode integriteit collegeleden

.   .  ommissie t.b.v. e tra bespreking amendement op nanci le 
verordening 2023
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Integraal beleidskader sociaal domein incl. moties en 

amendementen 
Diverse nanci le beleidskaders  
nanci le verordening incl. amendement 

- nota reserves en voorzieningen 
- nota vaste activabeleid
- nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
- treasurystatuut 
- nota kostentoerekening tariefberekening
C Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 

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

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

(onder voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 

Gemeentelijke onderscheidingen tijdens 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari

De feestdagen zijn in aantocht, het nieuwe 
jaar komt in zicht.

Op maandagavond 9 januari organiseren 
wij onze Nieuwjaarsreceptie in het gemeen-
tehuis. Dan worden ook de gemeentelijke 
Waarderingsspeld en - voor het eerst - het 
Jeugdlintje uitgereikt. 

Kent u iemand in uw omgeving die zich bij-

zonder inzet of heeft ingezet voor anderen, 
of door een bijzondere prestatie Castricum 
‘op de kaart’ heeft gezet? Dan kan die in 
aanmerking komen voor een gemeentelijke 
waarderingsspeld of – voor jongeren – een 
Jeugdlintje. En ú kunt die persoon aanmel-
den. Doe het wel uiterlijk 15 december, via 
een e mail aan bestuurssecretariaat@
castricum.nl. De voorwaarden staan vermeld 
op onze website: castricum.nl/nieuws. 

anmelden kandidaten kan nog t m  december

Graag proosten wij met u op 2023
Dat doen wij op maandagavond 

9 januari tussen 19:30 en 21:30 uur 
in het gemeentehuis.

oteert u de datum alvast in uw agenda

ctie loopt t m  december

Nog twee weken om aan te melden 
voor inkoopactie woningisolatie

De gemeente organiseert een collec-
tieve inkoopactie woningisolatie. Dit 
doet zij in samenwerking met Duur-
zaam Bouwloket en buurgemeenten 
Uitgeest, Heiloo en Bergen. Er zijn 
inmiddels al ruim  o ertes aange-
vraagd. Aanmelden kan nog tot en met 
31 december. Dus wees snel!

Binnen de inkoopactie kunt u vrijblijvend 
een scherp gepri sde o erte aanvragen 
voor isolerende maatregelen. Daaronder 
vallen spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
bodemisolatie, dakisolatie en isolerende 
beglazing. Een goed geïsoleerde woning 
zorgt ervoor dat uw energierekening 
omlaag gaat. Uw woning verliest min-
der warmte, en u hoeft minder te stoken. 
Ook zorgt woningisolatie voor comfort, en 
een waardevaste en toekomstbestendige 
woning. 

U kunt ook een huisbezoek aanvragen, 
dan komt een vrijwillige energiecoach van 
CALorie Energie bij u thuis om samen een 
stappenplan tot verduurzaming te maken. 
Deze gratis energiescans bij CALorie Ener-
gie komen in 2023 weer beschikbaar. 
U kunt zich nu al aanmelden voor de 
wachtlijst op www.duurzaambouwloket.nl.

Binnen de inkoopactie bieden vakkundige 
isolatiebedri ven uit de regio scherpe o er-
tes. Vraag nu nog een o erte aan via 
www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie.



Uitgeest - Omringd door boten in 
de gezellige haven van Uitgeest ligt 
de Havenstudio, een volledig met 
designmeubels ingerichte design- 
en daglichtfotostudio. In 2022 
hebben Robin en Aedam Hoger-
vorst dit oude jachthavengebouw 
compleet omgetoverd tot een foto-
genieke locatie. Elk hoekje van de 
ruim 200 vierkante meter is geschikt 
voor allround fotogra�e en video-
gra�e. De ruimte is te huur, maar zij 

verzorgen zelf ook graag 
fotoshoots.

Zwangerschaps- en newbornfoto-
gra�e, familieportretten en bedrijfs-
branding, Robin legt uw belangrijke 
momenten graag voor u vast, in de 
studio of bij u thuis. De ruimte is 
volledig ingericht door Aedam met 
zijn interieurmerk Aedam Anthony, 
dat een collectie aan hoogwaardig 
design aanbiedt. Van handge-

maakte meubels tot Scandinavische 
merken. Laat u verrassen door de 
aangename sfeer en het luxe inte-
rieur. Wees welkom voor een interi-
eurmetamorfose of het plannen van 
een fotoshoot.

De sfeer proeven? Op 18 december 
van 12.00 tot 17.00 uur, de laatste 
zondag vóór Kerst, organiseren zij 
een mini kerstmarkt met een aantal 
leuke acties: 10% korting op alle 

design- en interieuritems en foto-
shoots, gratis kerstportretten, glüh-
wein, warme chocolademelk en 
zelfgemaakte hapjes. Adres: Nieuw-
land 18, Uitgeest. 
Kijk op www.dehavenstudio.nl en 
www.aedamanthony.nl voor meer 
informatie.

andinavis  design  dagli t otografie 
en locatieverhuur in jachthaven Uitgeest

Aedam en Robin Hogervorst.
Foto: aangeleverd
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Gemeentenieuws
woensdag 14 december 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

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

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt ter hoogte van:
• Meidoornlaan 51, Limmen
• Schinjer 23, Castricum
• Terwiel 1, Limmen
• Mient 41, Castricum
• Oude Parklaan 5, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 13 december 2022 vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de 
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Gemeentediensten gesloten 
rond de feestdagen
Gemeentehuis en milieustraat
• Op maandag 26 december, 2e kerstdag, zijn het gemeentehuis (inclusief balies en 

receptie) en onze milieustraten gesloten.
• Op 24 december en 31 december sluiten de milieustraten om 12.00 uur.

Afvalinzameling 
Wijzigingen inzameldagen afval Limmen: 
• De PMD-container wordt in buurt Limmen 1 geleegd op vrijdag 23 december ipv 

maandag 26 december. 
• De PMD-container wordt in buurt Limmen 2 geleegd op dinsdag 27 december ipv 

maandag 26 december.

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd vinden op mijnafvalzaken.nl en in de 
Mijn Afvalzaken app. 

Aangevraagd

Beverwijkerstraatweg 8 a in Castricum, het wijzigen van de gevels, 
datum ontvangst 1 december 2022 (Z22 102312)
Het Lageland 11 in Castricum, het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 
5 december 2022 (Z22 102605)
Hoogegeest 18 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 december 2022 (Z22 103141)
Jan Hobergstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 1 december 2022 (Z22 102334)
Kapelweg 20 a in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 december 2022 (Z22 103123)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van steigers, datum ontvangst 
5 december 2022 (Z22 102767)
Laan van Albert’s Hoeve 138 in Castricum, het vergroten van het bedrijfspand, 
datum ontvangst 7 december 2022 (Z22 103076)
t.h.v. De Skulper 2 in Akersloot, het bouwen van een monument, datum ontvangst 
2 december 2022 (Z22 102504)
Visweg 10 in Limmen, het wijzigen van de pannenkap en de voorgevel, datum 
ontvangst 1 december 2022 (Z22 102415)
Vleugeltjesbloem 25 in Castricum, het vervangen van de dakkapel, datum 
ontvangst 6 december 2022 (Z22 102951)
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

Beethovensingel 47 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 6 december 2022 (Z22 096780)
Heereweg 58 in Castricum, het realiseren van een Bed and Breakfast, 
verzenddatum 5 december 2022 (Z22 091365)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Rectificatie verleende omgevingsvergunning gepubliceerd 
op 16 november 2022

Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)
Moet zijn; aanvraag omgevingsvergunning 
Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende alcohol - en terrasvergunning Castricum City Projects BV (Tasca), 
Bakkerspleintje 26 in Castricum, verzenddatum 6 december 2022 (Z22 091349)

• Verleende standplaatsvergunning Volendammer vishandel Molenaar voor de 
verkoop van vis iedere donderdag in de jaren 2023, 2024 en 2025 in Akersloot 
aan de Churchillplein in Akersloot, verzenddatum 7 december 2022 
(Z22 102446)

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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Karen Su is een van de toptalenten in 
de wereld van opkomende violisten. 
Ze soleerde met orkesten over de 
hele wereld in Mexico, de VS, China 
en door heel Europa. Daarnaast won 
ze prijzen op ‘swerelds grootste 
competities zoals de Wieniawski 
Competitie in Poznan, Polen. Op dit 
moment is ze ‘artist in residence’ in 
de Koningin Elisabeth Kapel in 
België.

Naast de muziek is er in deze serie 
altijd een verrassingselement 
aanwezig gecombineerd met 

verhalen over de muziek. Op deze 
manier kunt u de muziek nog beter 
beleven! Voorafgaand aan het 
concert is er om 13.45 uur dit keer 
ook een vrij toegankelijke master-
class van een lokaal Castricums jong 
talent. Martin Hvarkov is 18 jaar en 
leerling van Titia Mijnen bij Toon-
beeld in Castricum. Hij zal de 
beroemde prelude in Cis van Sergei 
Rachmanino� voor Ruben Plazier 
spelen. 
Kaarten voor het concert zijn via 
www.experienceklassiek.nl 
verkrijgbaar.

Amerikaanse violiste Karen Su 
in theater Koningsduyn
Castricum - Op 18 december om 14:30 vindt het tweede concert van de 
nieuwe serie ‘Experience Klassiek’ plaats in theater Koningsduyn. Dit keer 
is het een concert met piano en viool. De Amerikaanse violiste Karen Su 
komt hiervoor naar Castricum. Pianist en organisator van de serie, Ruben 
Plazier speelt samen met Karen Su werken van Schumann, Beethoven en 
Poulenc.

Ruben Plazier en Karen Su. Foto: aangeleverd

Limmen - The Think Big Band uit 
Castricum is een voltallige big band 
met een rijk verleden. De oorsprong 
van de big band dateert al van de 
vorige eeuw, maar dan onder de 
naam ‘Triple E’. Met onder meer twee 
tournees door Engeland en vele 
optredens door heel Nederland werd 
al snel een reputatie gevestigd. De 
twintig muzikanten van The Think 
BIG-band vormen samen een dyna-
misch koppel dat menig feest of 
festival in de overdrive zet. De mix 
van getalenteerde, bevlogen 
amateurs met (semi-)professionals 
zorgt voor een band die staat als een 
huis met een aantal goede solisten in 

elke sectie. De muzikanten van de 
band verdienen ook hun sporen in 
diverse soul-, blues- en funkbands. 
Naast ervaren muzikanten vindt ook 
de jonge, nieuwe generatie aanslui-
ting in de band. Met een breed, 
aanspreekbaar repertoire wordt niet 
alleen de hardcore jazz-fan bediend. 
Iedereen die van muziek en dance 
houdt zal door The Think BIG-band 
geïnspireerd raken. 
The Think BIG-band staat onder 
leiding van muzikale duizendpoot 
René Breetveld en speelt op 18 
december vanaf 15.00 uur in cultu-
reel centrum Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg 64.

Think BIG-band bij Jazz 
Session Club Vredeburg

Dick Berendes zegt over zijn werk: ,,De 
letters zwieren en buitelen als sierlijke 
balletdansers over het platte vlak. 
Landschappen en vormen uit de 
natuur zijn dankbare inspiratie-
bronnen. Het samenspel van letters 
vormt idealiter een beeldend gedicht, 
zodat wie van gedichten houdt ook 
a�niteit met mijn typogra�eken zal 

hebben.’’ Frans Lieshout heeft een 
imposante carrière als gra�cus. Hij 
was docent aan een aantal Kunstaca-
demies, gaf workshops en was jurylid. 
Hij exposeerde onder meer bij 
‘Holland in Vorm’ in het Stedelijk 
Museum Amsterdam en zijn werk 
werd gepubliceerd in verschillende 
internationale boeken en tijdschriften. 

Frans: ,,Ik schilder met letters. Mijn 
penseel is de computerpen. Daarmee 
visualiseer ik onder andere gedichten 
van Jos van Hest en Machelt van Thiel. 
Ik wil de wereld achter het gedicht of 
de tekst zichtbaar maken.’’

Harm Noordhoorn is bekend van 
gra�sch atelier Sopit, waar hij regel-
matig exposities, workshops en 
educatieve projecten organiseert. Zijn 
typogra�ek vervaardigt hij op 
ambachtelijke wijze met klassieke 
drukpersen, houten biljetletters, orna-
menten, sjablonen en letterkasten 
met loden letters. In zijn werk 
hanteert Harm vaak de kleurstelling 
van de klassieke avant-garde. Zo trekt 
hij een lijn van de vernieuwende 
kunststromingen van honderd jaar 
geleden – Dada, Constructivisme, De 
Stijl en De Ploeg – naar het heden. In 
zijn ‘druksels’ zit regelmatig een 
knipoog. Die geestigheid maakt ze 
luchtig en toegankelijk. Zijn kunst-
werken worden altijd in een zeer 
kleine oplage van rond de tien exem-
plaren gedrukt. Restaurant De Oude 
Keuken is gevestigd aan de Oude 
Parklaan 117 en dagelijks geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur. Kijk op www.
deoudekeuken.net voor meer 
informatie.

Bakkum - Van 12 december tot en met 6 februari exposeren Dick 
Berendes, Frans Lieshout en Harm Noordhoorn hun gra�sch werk in 
restaurant De Oude Keuken. De drie kunstenaars maken ieder op eigen 
wijze gebruik van letters. Niet om woorden mee te vormen of klanken te 
noteren, maar om te gebruiken als beeldend element. Hun werk noemen 
ze ‘typogra�ek’, een combinatie van typogra�e (tekstvormgeving) en 
gra�ek (kunst op basis van druk- en digitale technieken).

‘De letter bevrijd’: een expositie typografiek

Een werk van Frans Lieshout. Foto: aangeleverd

Bakkum - De grote kersttentoonstel-
ling met kunstwerken van de leden 
van Perspectief is na een afwezigheid 
van twee coronajaren terug. Deze 
jaarlijkse expositie, die altijd rond de 
feestdagen plaatsvindt, wordt tradi-
tiegetrouw niet alleen door veel 
Castricummers bezocht, maar ook 
door belangstellenden uit de nabije 
omgeving. Perspectief is een vereni-
ging met veel mogelijkheden. Wie 
eenmaal lid is, kan dagelijks en zo 
vaak als hij wil in de ateliers aan de 
Van Oldenbarneveltweg terecht om 
er met diverse materialen in vele 
verschillende technieken te werken. 
Daarom biedt deze expositie ook een 
grote variëteit aan kunst, zoals schil-
derijen (abstract en realistisch), 
etsen, houten en stenen beelden, 
keramiek en glaswerken. De meeste 
werkstukken zijn voor een redelijke 

prijs te koop. De tentoonstelling is te 
bezoeken op beide kerstdagen en 
nieuwjaarsdag, steeds van 13.00 tot 
17.00 uur.

Kersttentoonstelling Perspectief

Een eerdere editie van de 
kersttentoonstelling bij Perspectief. 
Foto: Annemieke Jurrjens

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur
zondag 13.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur
Avatar: The Way of Water 3D

zondag 19.00 uur
Avatar: The Way of Water 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur

zaterdag 20.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Triangle of Sadness
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

Emily
woensdag 20.00 uur

Rose
vrijdag 20.00 uur

Ticket to Paradise 
zondag 15.00 uur

De Gelaarsde Kat 2: 
De Laatste Wens

zondag 12.30 uur
Wil de krokodil

Programma 15 dec  t/m 21 dec

Avatar The Way of Water speelt zich 
meer dan tien jaar na de gebeurte-
nissen van de eerste �lm af. De �lm 
vertelt het verhaal van de familie 
Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen). 
We zien de problemen die hen 
achtervolgen, de moeite die ze doen 
om elkaar te beschermen, de 
gevechten die ze voeren om in leven 

te blijven en de tragedies die ze 
doorstaan.

Deze voorstelling is in 3D. Als u zelf 
een 3D-bril heeft kunt u deze 
meenemen, dan betaalt u geen extra 
kosten voor de voorstelling. Een 
3D-bril is bij bioscoop Corso voor 2 
euro te koop aan de kassa.

Avatar: The Way of Water 3D

De modellen Carl en Yaya worden 
uitgenodigd voor een luxe cruise met 
aan boord een bont gezelschap aan 
rijke passagiers, waaronder een 
Russische oligarch, Britse wapenhan-
delaars en een eigenzinnige, alcoho-
lische, Marx-citerende kapitein. In 
eerste instantie oogt alles als de 

perfecte Instagram-post, maar er is 
een hevige storm op komst. De 
cruise eindigt catastrofaal en het 
koppel strandt met een groep miljar-
dairs en een schoonmaakster op een 
onbewoond eiland. In een strijd om 
te overleven wordt de hiërarchie 
volledig op zijn kop gezet.

Triangle of Sadness
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   www.visserthoo�.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Rondje Nederland

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

‘Het oranjegevoel 
ontstaat vanzelf als 
je ziet hoe mooi Ne-
derland is’

De kinderen van 
groep 6 keken er 
raar van op toen 

juf Carola in klederdracht de klas binnen kwam. Het was het 
startsein voor de aanvang van een nieuw thema voor de ko-
mende zes weken, de laatste periode voor de kerstvakantie. 
Wat zou het thema zijn? Er werd al snel geraden dat het ‘iets 
met Nederland’ te maken had. 

Provincies, molens, bezienswaardigheden en tradities 
Kindcentrum Visser ’t Hooft geeft thematisch onderwijs. Zo schre-
ven wij eerder in deze krant over het thema ‘De Gouden Weken’ 
en ‘Gi-ga-groen’. Na zes weken is er een nieuw thema. Een thema 
biedt een betekenisvolle context voor het oefenen van lees-, taal-, 
schrijf- en luistervaardigheden. De laatste zes weken van dit jaar 
staan in het teken van ‘Wij reizen door Nederland’. In de eerste 
week schreven de leerlingen alles op wat met Nederland te maken 
heeft. Een rondje Nederland is volgens hen onder meer: provin-
cies, molens, bezienswaardigheden en tradities. 

Help de juffen aan een leuk uitstapje!
Wie maakt de meest originele folder van een provincie in Neder-
land? De kinderen kregen in groepjes een provincie toegewezen 
met de opdracht om er een folder van te maken. Ze leerden hier-
bij waar een goede folder aan moet voldoen. Zoals wat voor een 
pakkende tekst er op de voorkant moet staan, zodat mensen zin 
krijgen om hem te lezen. ‘Een rijke taalopdracht en enthousiaste 
en betrokken leerlingen’, vertelt leerkracht Wytske enthousiast. 
Leerkrachten Wytske en Carola mogen naar de hotspots in de 
provincie die de mooiste folder heeft opgeleverd! 

Inspiratie 
‘Wat het thema rijk maakt zijn de 
boeken die we erbij gebruiken’, 
vertelt Wytske trots. ‘Zoals ‘Staat-
kundig Nederland’ en ‘De baas 
van Nederland’. De leerlingen ha-
len de informatie over Nederland 
uit de boeken en schrijven de fol-
der zelf in hun eigen woorden. De 
prachtige, levendige tekeningen 
in het boek ‘Nederland’ van Char-
lotte Dematons spreken enorm tot 
de verbeelding.’ ‘Van Euromast 
tot Afsluitdijk, van koningsdag tot 
bloeiende bollenvelden. Historie, 
verhalen en kinderliedjes, tradi-
ties en eigenaardigheden, alles 
is in Nederland te vinden’ staat 
achterop het boek. Wytske lacht: 
‘We hebben het oranjegevoel te 
pakken. Het ontstaat vanzelf als 
je ziet hoe mooi Nederland is. Zelfs tijdens de pauzes bekijken we 
films over Nederland.’

Ook Google Maps en Google Earth zijn dankbare bronnen. Alle 
plaatsen zijn op te zoeken en te bekijken. Ook valt dan gelijk op 
hoe klein Nederland is. Maar waarom wonen er dan zoveel men-
sen? En waar in Nederland wonen de meeste mensen? Allemaal 
zaken, die aan het licht komen in dit Rondje Nederland.  

‘De echte wereld in’
Het thema wordt afgesloten met een excursie. De kinderen gaan 
de typisch Nederlandse elfstedentocht nadoen in de half overdek-
te ijsbaan De Meent in Alkmaar. 

Ten tijde van de coronacrisis besloot 
Jelle Jan Klinkert een poëtisch 
project aan te vatten: bij een tekst uit 
elke psalm uit de Bijbel een gedicht 
te schrijven. Hij noemde het resultaat 
Apocriefe Psalmen. Het woord 
‘apocrief’ betekent letterlijk ‘geheim’ 
of ‘verborgen’ en ook ‘niet in de Bijbel 
opgenomen’. Zo’n vijfhonderd jaar 
geleden, tijdens het Concilie van 
Trente, werd de bijbel zoals we die 
nu kennen samengesteld. Sommige 
geschriften werden er toen niet in 
opgenomen, zoals het boek Tobias. 
Het Evangelie van Judas en Psalm 
151, pas in de 20ste eeuw ontdekt, 
zullen ook geen plaats in de Bijbel 
krijgen, evenals de psalmen die Jelle 
Jan Klinkert kortgeleden schreef – 
tenzij er een wonder gebeurt natuur-
lijk. Daarom zijn en blijven ze 
apocrief.

Tijdens deze literaire avond zullen 
een klein aantal verschillende, goed 
gekozen apocriefe psalmen aan de 
orde komen. Aanwezigen zullen 
uiteraard de gelegenheid krijgen om 
vragen aan de auteur te stellen. Het 
belooft dus een mooie en interes-
sante avond te worden. Boekhandel 
Laan is gevestigd aan de Burge-
meester Mooijstraat 19.

Hanneke interviewt 
Jelle Jan Klinkert bij 
Boekhandel Laan
Castricum - Jelle Jan Klinkert publi-
ceerde onlangs het boek ‘150 
Apocriefe Psalmen’, een bundel 
‘min of meer poëtische associaties’ 
bij teksten uit de psalmen. Neer-
landica Hanneke Klinkert, zijn 
echtgenote, geeft in Castricum al 
jaren een cursus poëzie en religie. 
Ter gelegenheid van het 
verschijnen van dit boek organi-
seert Boekhandel Laan een 
gesprek tussen beiden op vrijdag 
16 december om 20.00 uur.

Jelle Jan Klinkert, auteur van het boek 
‘150 Apocriefe Psalmen’.
Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Onder grote publieke belangstelling 
deden maar liefst elf insprekers hun 
zegje. ,,Wordt het probleem van de 
overweg niet vreselijk overdreven?’’ 
Insprekers wijzen erop dat er ‘zelden’ 
ongelukken gebeuren. ,,Dus over welk 
probleem hebben we het?’’ Omwo-
nenden melden opnieuw ‘niet gehoord’ 
te zijn door de politiek. ,,Hoe kan er na 
een mislukte proef een beslissing 
genomen worden die er ongeveer 
hetzelfde uitziet?’’ En: ,,Waarom kiest 
het colalege ervoor verschillende 
zaken aan elkaar te koppelen? Een 
autoluwe Dorpsstraat, de spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg en een 
bruisend dorpshart?’’

Rapport ProRail
Naast de knip, die als kortetermijnop-
lossing geldt, krijgt ook de langeter-
mijnoplossing (spoortunnel) weinig 

bijval. ProRail zegt cijfers te hebben 
waaruit blijkt dat door de toename van 
autoverkeer een tunnel onder het 
spoor de enige veilige optie is na 
invoering van het hoogfrequent spoor. 
Gerrit Krouwel (VVD) drong aan op 
openbaarmaking van de rapporten 
waar ProRail zich op beroept. ,,We 
kunnen alleen een goede beslissing 
nemen als we beschikken over alle 
informatie. De Raad kan niet zomaar 
afgaan op die bewering.’’ Harold Ebels 
(D66) steunt die vraag. Wethouder 
Brouwer (Verkeer) meldde in gesprek 
te zijn met ProRail om nog voor de 
vergadering van 22 december een 
informatiebijeenkomst voor Raads-
leden te beleggen. Dat antwoord 
volstaat niet vindt Krouwel. ,,Iedereen 
moet het rapport kunnen lezen.’’

Op 22 december spreekt de gemeente-
raad over de voorstellen van het 
College

Behandeling knip Dorpsstraat 
uitgesteld: ‘te veel insprekers’
Castricum - De inhoudelijke behandeling van het voorstel voor de knip in 
de Dorpsstraat is uitgesteld tot 22 december. Donderdag zou het college-
voorstel besproken worden in de raad, maar er waren te veel insprekers.

Castricum - Het was even wennen afgelopen week: �inke mist, vorst en een 
koude wind. Ondanks dat het zonnetje zich geregeld liet zien, gaat in steeds 
meer huizen de verwarming of (hout)kachel nu toch echt aan. Foto: Aart Tóth

Na relatief zachte periode 
nu winterse temperaturen 

LEZERSPOST

Aan alle lieve mensen in Castricum, Limmen, Uitgeest, 
Akersloot en andere gemeentes. Hier een noodkreet van de 
stichting Straatkinderen van Kathmandu. Twintig jaar 
geleden nam ik zes kinderen op, die in erbarmelijke 
toestand op straat leefde. 
Ik beloofde ze onderdak scholing en liefdevolle begeleiding 
van volwassenen. De sigaretten en jointjes vlogen in de 
prullenbak, er waren mooie beloftes van de kinderen, soms 
ging het toch mis, maar de wil was er. Ze gingen naar school 
en werden braaf.

Er kwamen meer kinderen die hulp nodig hadden en zo 
groeiden wij uit tot huize Marinka Home, een veilig tehuis 

voor straatkinderen. De kinderen ontwikkelden zich goed, 
haalden hun einddiploma en deden daarna hun beroeps 
opleiding. Nu is het zover dat ze zelfstandig kunnen gaan 
wonen maar we hebben geen geld om woonruimte te 
huren. Ik vraag u ons te helpen met deze laatste stap naar 
een zelfstandige toekomst voor deze eens kansloze 
kinderen.

Doneert u ook t.n.v. de straatkinderen van Kathmandu? 
NL20 ABNA0801275490.

Namaste

Lies Vink Nepal team

Help!
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AGENDA
VRIJDAG 16 DECEMBER

Kerstviering De Zonnebloem met 
Dickens-ensemble om 12.30 uur 
(inloop 12.00 uur) in Heeren van 
Limmen aan de Dusseldorperweg 
103 in Limmen. Aanmelden bij Ria 
Hooijboer via telefoonnummer 072 
5052235 (ook voor aanvraag 
vervoer). Foto: aangeleverd

Kinderkerstfeest van KPN Uitgeest-
Akersloot om 18.30 uur (inloop 
18.15 uur) in de protestantse kerk 
aan de Castricummerweg 2 in 
Uitgeest voor leerlingen van alle 
basisscholen. Toegang gratis, 
aanmelden niet nodig. Volwassenen 
zijn ook van harte welkom. Foto: 
PKN Uitgeest-Akersloot

Hanneke Klinkert interviewt Jelle 
Jan Klinkert, auteur van het boek 
‘150 Apocriefe Psalmen’, om 20.00 
uur bij Boekhandel Laan aan de 
Burgemeester Mooijstraat 19 in 
Castricum. Foto: aangeleverd

Kersteditie van de G-disco van 20.00 
tot 22.00 uur in Discovery 2.0 aan 
de Dorpsstraat 30 in Castricum met 
DJ Dylan. Entreeprijs 4 euro inclu-
sief twee consumpties. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 17 DECEMBER

Crea Café van 10.00 tot 12.00 uur in 
gebouw De Landbouw aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. Dit 
keer (sleutel)hangers maken van 
FIMO-klei. Info via creacafe1901@

gmail.com. Foto: aangeleverd

Opruimen zwerfvuil door Plogging 
Castricum om 14.00 uur op het 
strand bij Castricum. Verzamelen bij 
het strandplateau, indien beschik-
baar zelf ploggingstok meenemen. 
Materialen zijn ook ter plaatse 
bereikbaar.

Presentatie over ‘Wild Scandinavië’ 
door Jolanda Linschooten van 19.30 
tot 21.45 uur in cultureel centrum 
Vredeburg aan de Dusseldorperweg 
64 in Limmen. Entreeprijs 12,50 
euro (10,00 euro in de voorver-
koop). Garderobe en parkeren zijn 
gratis, drankje(s) op eigen kosten.

Voorstelling ‘Crime of the Century’ 
(try-out) door band Supertrap om 
20.00 uur in theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Kaarten via https://gees-
terhage.nl/theater-koningsduyn. 
Foto: aangeleverd

ZONDAG 18 DECEMBER
Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (4 t/m 12 jaar) samen met 
hun (groot)ouders van 09.30 tot 
10.30 uur in sporthal De Bloemen 
aan de Bloemen 71 in Castricum. 
Deelname kost 6 euro per persoon. 
Aanmelden bij Margreet Rodenburg 
(rozequarts@hotmail.com) en info 
op www.margreetrodenburg.nl/
dans. 

Kerstliederen door koor Music-Train 
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur bij 
Johanna’s Hof aan de Johannisweg 
3 in Castricum. Toegang gratis. Info 
via www.music-train.nl of volg 
Music-Train op Facebook. Foto: 
aangeleverd

Tweede Concert ‘Experience Klas-
siek’ om 14.30 uur in theater 
Koningsduyn aande geester-
duinweg 3 in Castricum. Violiste 
Karen Su en pianist Ruben Plazier 
spelen werken van Schumann, 
Beethoven en Poulenc. Voorafgaand 
om 13.45 uur een vrij toegankelijke 
masterclass door Martin Hvarkov. 

Bierproeverij Dampegheest om 
15.00 uur in De Oude School aan de 
Schoolweg 1 in Limmen. Toegang 
gratis. Info op www.dampegheest.
nl/proe�okaal.

Optreden Think BIG-band om 15.00 
uur bij Jazz Session Club Vredeburg 
in cultureel centrum Vredeburg aan 
de Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
Gratis toegang.

Optreden Paul de Munnik en Ricky 
Koole om 15.30 en 19.30 uur in 

Protestantse kerk aan de Zuidker-
kenlaan 23 in Limmen. Een mix van 
eigen werk en kerstliedjes. Kaarten 
via www.facebook.com/
Special-
Concerts-100873691687432. 

MAANDAG 19 DECEMBER
Creatief Atelier van 12.30 tot 14.00 
uur in gebouw De Landbouw aan 
de Dorpsstraat 30 in Castricum 
onder leiding van Cornelie Swart 
met thema licht en donker. Deel-
name kost 3,50 euro inclusief mate-
riaal en ko� /thee. Aanmelden via 
info@welzijncastricum.nl of 0251 
656562.

WOENSDAG 21 DECEMBER
Meezingconcert kerstliederen door 
De Witte Duif Castricum om 20.00 
uur (inloop 19.30 uur) in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum.

EXPOSITIES
Joshua Stam exposeert zijn schilde-
rijen tot 1 februari in de ontmoe-
tingsruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel aan de Stationsweg 
(schuin tegenover het NS-station) in 
Castricum. Te bezichtigen van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 16.30 uur. Info via www.
tuinvankapiteinrommel.nl.

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

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

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

Dick Berendes, Frans Lieshout en 
Harm Noordhoorn exposeren tot en 
met 6 februari hun gra�sch werk   in 
restaurant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum 
onder de titel ‘De letter bevrijd’. De 
drie kunstenaars maken ieder op 
eigen wijze gebruik van letters, ze 
noemen hun werk ‘typogra�ek’, een 
combinatie van typogra�e (tekst-
vormgeving) en gra�ek (kunst op 
basis van druk- en digitale 
technieken).

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

Iris, Jill en Isabel turnden alle drie een 
stabiele en nette wedstrijd, hetgeen 
voor Iris resulteerde in een zilveren 
medaille. Jill liet een prachtige 
sprong zien en Isabel turnde heel 
netjes op vloer, zij werden heel knap 
negende en tiende. De meiden van 
Supplement G waren zichtbaar 
zenuwachtig, maar lieten zich niet 
gek maken. Lucille turnde een prach-
tige vloeroefening, Jolijn liet een 
knappe sprong zien en Féline een 
perfecte brugoefening. Amber en 
Feline bleven beiden staan op balk 
en voor Feline werd haar wedstrijd 
beloond met een bronzen medaille.
In wedstrijd 3 mochten Sophie Lee 
en Neda Zanoni hun kunsten 
vertonen. Hun eerste wedstrijd voor 
DOS in niveau 7, erg spannend! Neda 
heeft hard gewerkt aan haar arabier 
op vloer en dat was te zien; ze werd 
uiteindelijk tiende. Sophie haalde de 
hoogste score van de wedstrijd aan 
brug en werd daarvoor beloond met 
een bronzen medaille voor haar 
vierde plaats. Zondag startte Sophie 
Denneman (senior supp. D) in de 
eerste wedstrijd. Voor haar was dit 

het eerste seizoen in dit niveau. Ze 
startte goed op balk met een mooie 
handstanddoorrol, maar moest 
helaas voortijdig stoppen vanwege 
een opgelopen blessure.

De tweede wedstrijd was voor velen 
een vuurdoop. Benthe Brakenho�, 
Merel Feller, Jasmijn van der Meulen, 
Ee�e Franken, Fleur Kolk, Fenna 
Groen, Warea Antipin, Maud 
Marquilhas, Roos Rote en Fleur 
Denneman startten in niveau 6. 
Jasmijn en Benthe deden voor het 
eerst arabier �ik�ak op vloer. Maud 
en Ee�e lieten mooie radslagen zien 
op balk. Fenna, Roos en Merel lieten 
een mooie brugoefening zien, 
waarbij Merel als een van de 
weinigen een salto deed! Warea en 
Fleur Kolk turnden alle toestellen 
stabiel, Fleur Denneman liet voor het 
eerst haar vloeroefening zien op 
muziek. Denneman en Feller 
eindigden uiteindelijk op een respec-
tievelijke tweede en vierde plek. Het 
was een vliegende start en DOS kijkt 
vol goede moed naar de volgende 
rayonwedstrijd in februari.

Eerste rayonwedstrijden
voor DOS Castricum succesvol
Castricum/Beverwijk - Zaterdag en zondag werden in Sporthal Beverwijk 
de eerste voorwedstrijden van rayon Kennemerland geturnd. Zaterdag 
begon de wedstrijd met de turnsters van niveau 5; Iris Spil, Jill de Ruijter 
en Isabel Stein op baan 1 en Jolijn Kronenberg, Amber Schermer, Féline 
Denneman, Feline van Graas en Lucille Glorie in Supplement G op baan 2.

DOS Castricum behaalde mooie resultaten bij de rayonwedstrijden. 
Foto: Marlous de Bruijne

Castricum - Zaterdag werden de Vitesse ‘22-meiden onder 9-1 winterkam-
pioen! De meiden hebben in de eerste helft van het seizoen alle wedstrijden 
gewonnen. Een topprestatie! Het harde werken werd beloond en dat werd 
gevierd met een heerlijke taart van De Roset en een echte beker! Foto: 
aangeleverd

Meiden onder 9-1 van Vitesse 
’22 winterkampioen



w

Ruim 3-kamerappartement met balkon op de vierde verdieping. Het appartement 
wordt per loting verkocht met Koopgarant voor starters op de woningmarkt. Star-
ters uit gemeente Castricum met een inkomen tot € 45.014,- bruto per jaar heb-
ben voorrang. 

Lees de informatie over koopgarant en bekijk de foto’s/video op www.krk.nl en 
schrijf je in.

Kanaalkade 91
Alkmaar 

072 555 55 50

Henri Dunantsingel 242

   KOOPGARANT
   KOOPSOM € 306.000,- 

Een glasvezelcentrale is een 
belangrijk onderdeel van het 
glasvezelnetwerk in de 
gemeente Castricum. Vanuit 
het verdeelstation wordt de 
glasvezelverbinding naar alle 
woningen en bedrijven 
gelegd. De glasvezelcentrale 
lijkt qua uiterlijk op een elek-
triciteitshuisje. De plaatsing is 
een tastbaar begin voor de 

komst van glasvezel in 
Castricum. Meer informatie 
over de aanleg en de meest 
recente planning is op e-�ber.
nl/castricum te vinden. Hier 
staat ook de gebiedsverdeling. 
Als alles volgens planning 
verloopt is de gemeente 
Castricum in het eerste kwar-
taal van 2024 op het netwerk 
aangesloten.

Castricum - Vrijdag is de eerste glasvezelcentrale in de 
gemeente geplaatst, ook wel Point of Presence (PoP) 
genoemd. Vanuit deze centrale gaan de glasvezelkabels 
naar de woningen en bedrijven in de gemeente Castricum.

Eerste glasvezelcentrale 
in Castricum

Het plaatsen van de eerste glasvezelcentrale in Castricum. 
Foto: Sicco de Jong

Dinsdag 3 januari kunnen 
kinderen uit groep 3 tot en met 
8 in sportcentrum de Bloemen 
in Castricum deelnemen aan 
een combinatie van twee activi-
teiten: volleybal en Nerfbattle. 
De volleybalclinic met verschil-
lende leuke spelletjes wordt 
verzorgd door volleybalvereni-
ging Croonenburg. Het span-
nende teamspel Nerfbattle 
staat onder leiding van Team 
Sportservice. Deelnemers 
mogen hun eigen Nerfgun 
meenemen, maar dat is niet 
verplicht. Ook in de Bloemen 
op 3 januari, maar dan voor 
kinderen van 3 tot en met 7 
jaar; Dans vanuit je hart. 
Margreet Rodenburg verzorgt 
deze gratis activiteit voor 
(groot-)ouder en kind. Er 
worden geen danspasjes 
aangeleerd, bij dans vanuit je 
hart nodigen de muziek en de 
instructie uit tot jouw eigen 
creatieve dans.
Op woensdag 4 januari is na 
lange tijd de mega sportinstuif 
weer terug in de Waterakkers in 
Heemskerk. Twee uur lang 

sporten en spelen met onder 
andere een stormbaan van 21 
meter, boogschieten, saltostoel, 
zaalvoetbal, breakdance met 
Falko van The Workout en 
korfbal van korfbalvereniging 
HBC. De mega sportinstuif is 
voor kinderen uit groep 3 tot en 
met 8 van het basisonderwijs. 
Peuters vanaf 3 jaar en kinderen 
uit groep 1 en 2 kunnen met 
hun ouder of verzorger in de 
middag meedoen aan de mini 
instuif in de Waterakkers. Ook 
voor hen de stormbaan en veel 
klim-, spring- en 
zwaaiactiviteiten.

Aanmelden en meer informatie
Wie mee wil doen aan de gratis 
vakantieactiviteiten kan zich op 
de website www.noordhol-
landactief.nl inschrijven. De 
activiteiten zijn eenvoudig te 
vinden door het �lter 
‘Evenementen’ te selecteren. 
Wie hulp nodig heeft met 
aanmelden of vragen heeft over 
de activiteiten kan een e-mail 
naar kennemerland@team-
sportservice.nl sturen.

Gratis sportieve activiteiten 
in de kerstvakantie
Castricum/Heemskerk - Kinderen van 3 tot en met 12 jaar die 
in de gemeente Castricum of Heemskerk wonen of naar 
school gaan, kunnen het nieuwe jaar sportief beginnen. Op 
3 en 4 januari kunnen zij meedoen aan de gratis kerstvakan-
tieactiviteiten die Team Sportservice Kennemerland in 
samenwerking met verschillende sportorganisaties organi-
seert. De gemeenten Castricum en Heemskerk vinden een 
gezonde jeugd erg belangrijk en stimuleren bewegen door 
onder andere de sportieve vakantieactiviteiten te 
subsidiëren.

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl



Protestantse Kerk Castricum
Presenteert:

24 december, 17:00 uur
Dorpskerk, Kerkpad 1

Castricum

Herdertjestocht

Donderdag 29 december
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
Open kerk van 10 tot 12 uur met
kerkcafé, plek voor ontmoeting en
gesprek.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres

Vrĳdag 30 december
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
Open kerk van 10.30 tot 12.30 uur met
stilte en bezinning bĳ het aansteken
van een kaars

R.K. St. Pancratiuskerk
9 tot 12 uur, kerk open voor bezoekers
om even tot rust te komen of een
kaarsje op te steken

Zaterdag 31 december
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Ruben Torres met
voorzang van Annie Assendelft en
Ria Peters.

Zondag 1 januari ‘23
Protestantse Kerk Castricum.
10.00 uur, pastor Eveline Masetti
Gelĳktĳdig op omroep Castricum en via
een livestream; link op
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk
9.15 uur, pastor Jan van der Linden
met zang van Annie Assendelft en
Ria Peters.

Kerstvesper
24 december 2022 21:00 uur
Dorpskerk Castricum

Kerstvesper
24 december 2022 21:00 uur
Dorpskerk Castricum

Protestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk CastricumProtestantse Kerk Castricum
Presenteert:Presenteert:Presenteert:Presenteert:Presenteert:Presenteert:Presenteert:

24 december, 17:00 uur
Dorpskerk, Kerkpad 1

Castricum
Dorpskerk, Kerkpad 1

Castricum
Dorpskerk, Kerkpad 1

Herdertjestocht

Teksten hertaald door Sytze de Vries
Muziekbewerkingen: Dirk Zwart
Voorganger: Eveline Masetti
Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert
Piano: Karin Mooĳ

Kerstbrunch

Evangeliegemeente Castricum nodigt u 
van harte uit om op zondag 25 december aan 

te schuiven bij een gezellige kerstbrunch. 
Het wordt een sfeervol samenzijn met lekkere 

hapjes en traditionele kerstmuziek. 
Wij hopen u daar te zien! 

Aanvang: 10:30 uur
Adres: Geesterhage, Geesterduinweg 3, 

1902 CB, Castricum
www.egcastricum.nl

Op 26 december 2022
organiseert de PKC samen met
Stichting Welzĳn een kerstlunch
van 12.30-16.00 uur in de

Schakel. Dit is voor een ieder die
gezelligheid en ontmoeting met
kerst wil ervaren. Er worden
kerstverhalen verteld en een
optreden van zangeressen.

Schuif aan tafel en geniet van een
sfeervolle kerst. Opgeven kan bĳ

Eveline Masetti
De kosten zĳn 10.00 euro.

Tevens zĳn we op zoek naar
vrĳwilligers die het leuk vinden
om ons te helpen deze dag.

Vind je het fijn om anderen in het
licht te zetten met kerst?

Graag een telefoontje of mailtje
naar Eveline Masetti
tel: 06 10571560

of ec.masetti@gmail.com

NACHTMIS Pancratiuskerk

Het Gemengd Zangkoor Pancratius zal op
zaterdag 24 december, na een aantal jaren

afwezigheid door corona beperkingen, om 22.30
uur weer de kerstnachtmis in de Pancratius kerk

(Dorpsstraat 115) muzikaal ondersteunen.
Voor deze viering is een feestelĳk programma
voorbereid. Centraal staat de uitvoering van de

monumentale en feestelĳke
“Messe à trois voix” van de Franse
componist Arthur Dodement.

Daarnaast worden een aantal bekende en
minder bekende kerstliederen gezongen en
uiteraard wordt ook de samenzang middels

diverse kerstliederen niet vergeten.

Op 26 december 2022
organiseert de PKC samen met

Op
organiseert de PKC samen met

Op

Stichting Welzĳn een kerstlunch
van 12.30-16.00 uur in de

Schakel. Dit is voor een ieder die
gezelligheid en ontmoeting met
kerst wil ervaren. Er worden
kerstverhalen verteld en een
optreden van zangeressen.

Schuif aan tafel en geniet van een
sfeervolle kerst. Opgeven kan bĳ
Schuif aan tafel en geniet van een
sfeervolle kerst. Opgeven kan bĳ
Schuif aan tafel en geniet van een

Eveline Masetti
sfeervolle kerst. Opgeven kan bĳ

Eveline Masetti
sfeervolle kerst. Opgeven kan bĳ

De kosten zĳn 10.00 euro.

Tevens zĳn we op zoek naar
vrĳwilligers die het leuk vinden
Tevens zĳn we op zoek naar
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naar Eveline Masetti
tel: 06 10571560

of ec.masetti@gmail.comGEZINSVIERING KERSTAVOND

Op kerstavond 24 december, zal het
Kinderkoor De Sterretjes de gezinsviering
in de Pancratiuskerk muzikaal omlĳsten.
De viering begint om 17.30 uur en Diaken
Marcel de Haas en Margo de Wolf gaan
voor. Het koor staat onder leiding van
Marieke Zondervan en wordt begeleid
door Jaap Brackman op de piano, en Iris
de Leur op de viool.

Advent, kerst en oudjaar in de Oude Keuken
kerkdiensten bĳ Parnassia N-H
Zaterdagavond 24 december, kerstavondviering
Ontmoeten - 19.00 uur, Angelique Rĳlaarsdam en
Anton Huisman, mmv medewerkers-gelegenheidskoor

Zaterdag 31 december, oudejaarsdag
Op de drempel - 15.00 uur, Angelique Rĳlaarsdam,
(Psalm 91)

(Vooralsnog zĳn er beperkingen vanwege corona.
We delen geen brood en beker en bĳ klachten
liever niet komen.)

Het koor Cantare verzorgt op Kerstavond 24
december de viering van 20.00 uur in de
St. Pancratiuskerk. Vanaf 19.30 uur worden er al
bekende en minder bekende kerstliedjes
gezongen. U wordt van harte uitgenodigd om
mee te zingen! Wĳ hopen op een volle kerk en
een sfeervolle viering. Ook kunt u ons beluisteren
bĳ de Kerstsamenzang op zondag 18 december
om 14.00 uur in de Pancratiuskerk.

KerstbrunchKerstbrunchKerstbrunchKerstbrunchKerstbrunchKerstbrunchKerstbrunchKerstbrunchKerstbrunch

Evangeliegemeente Castricum nodigt u 
van harte uit om op zondag 25 december aan zondag 25 december aan zondag 25 december

te schuiven bij een gezellige kerstbrunch. 
Het wordt een sfeervol samenzijn met lekkere 

hapjes en traditionele kerstmuziek. 
Wij hopen u daar te zien! 

Aanvang: 10:30 uur
Adres: Geesterhage, Geesterduinweg 3, 

1902 CB, Castricum
www.egcastricum.nl

Donderdag 29 december
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
Open kerk van 10 tot 12 uur met
kerkcafé, plek voor ontmoeting en
gesprek.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres

Vrĳdag 30 december
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
Open kerk van 10.30 tot 12.30 uur met
stilte en bezinning bĳ het aansteken
van een kaars

R.K. St. Pancratiuskerk
9 tot 12 uur, kerk open voor bezoekers
om even tot rust te komen of een
kaarsje op te steken

Zaterdag 31 december
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Ruben Torres met
voorzang van Annie Assendelft en
Ria Peters.

Zondag 1 januari ‘23
Protestantse Kerk Castricum.
10.00 uur, pastor Eveline Masetti
Gelĳktĳdig op omroep Castricum en via
een livestream; link op
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk
9.15 uur, pastor Jan van der Linden, pastor Jan van der Linden
met zang van Annie Assendelft enmet zang van Annie Assendelft en
Ria Peters.

Kerkdiensten in Castricum
rond Kerst en Nieuwjaar

Zaterdag 24 december
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
17:00 uur, Kerstgezinsviering
21:00 uur, Oecumenische
Kerstvespers m.m.v. Liturgiekoor

R.K. St. Pancratiuskerk
17:30 uur, gezinsviering, diaken
Marcel de Haas en Margo de Wolf
m.m.v koor: De Sterretjes
20:00 uur, woord en communieviering
diaken Marcel de Haas m.m.v.
Cantare
22:30 uur, pastoor Ruben Torres
m.m.v. Gemengd Koor. Kerstavond

Zondag 25 december
Protestantse Kerk Castricum
Kerkpad 1, Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen,
Kerstfeest
Gelĳktĳdig op radio Castricum en via
een livestream; link op
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk
9.15 uur, pastoor Ruben Torres met
voorzang van Annie Assendelft en
Ria Peters

Maandag 26 december
R.K. St. Pancratiuskerk
9.15 uur, diaken Marcel de Haas
Woord en communieviering met
voorzang van Annie Assendelft en
Ria Peters. Tweede Kerstdag

Dinsdag 27 december
R.K. St. Pancratiuskerk
9.00 uur, pastoor Ruben Torres

Op zondag 18 december 2022 wordt de traditionele
kerstsamenzang gehouden in de Pancratiuskerk.
Aanvang 14.00 uur, de kerk is open vanaf 13.30 uur.
Dit jaar wordt medewerking verleend door R.K.
Gemengd Zangkoor, Koor Cantare, het Herenkoor,
het kinderkoor De 'Sterretjes', Annie Assendelft en
Ria Peters.
De koren zullen liederen zingen, afgewisseld met
een verhaal. Daarnaast zullen samen met de
aanwezigen verschillende kerstliederen worden
gezongen.
De algehele leiding is in handen van Joost
Doodeman en de samenzang wordt begeleid door
organist Ronald Schollaart en trompettist Cor de
Beurs.

Voorganger: Eveline Masetti
Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert
Piano: Karin Mooĳ

Advent, kerst en oudjaar in de Oude Keuken
kerkdiensten bĳ Parnassia N-H
Zaterdagavond 24 december, kerstavondviering
Ontmoeten - 19.00 uur, Angelique Rĳlaarsdam en
Anton Huisman, mmv medewerkers-gelegenheidskoor

Zaterdag 31 december, oudejaarsdag
Op de drempel - 15.00 uur, Angelique Rĳlaarsdam,
(Psalm 91)

(Vooralsnog zĳn er beperkingen vanwege corona.
We delen geen brood en beker en bĳ klachten
liever niet komen.)
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Castricum - Op vrijdag 16 december 
vindt de speciale kersteditie van de 
G-disco plaats. Natuurlijk is de zaal 

geheel in kerstsfeer gebracht en er is 
dit keer ook een kerstloterijspel! De 
G-disco is de maandelijkse ontmoe-
tingsplek voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Trek je 
mooiste, leukste of gekste kerstout�t 
aan en kom swingen en spelen! 
Ouders en/of begeleiders zijn 
welkom in de voorzaal om elkaar 
tijdens de disco te ontmoeten. Een 
kopje ko�e/thee en een lekker hapje 
staan klaar. DJ Dylan is natuurlijk 
weer van de partij, hij draait zowel de 
reguliere hits van nu als ook 
kerstmuziek. 
De disco is van 20.00 tot 22.00 uur en 
de entreeprijs bedraagt 4 euro inclu-
sief twee consumpties. De locatie 
bevindt zich in gebouw De Land-
bouw aan de Dorpsstraat 30. De 
eerstvolgende G-disco hierna is op 
vrijdag 20 januari.

Kersteditie van G-disco

DJ Dylan Schiphorst uit IJmuiden. 
Foto: aangeleverd

Uitgeest - PKN Uitgeest-Akersloot 
heeft op 16 december een speciale 
bijeenkomst voor kinderen. Een 
herberg, herders, engelen, sterren, 
een pasgeboren baby... Wat 
gebeurde er allemaal lang geleden in 
de Kerstnacht in Bethlehem? Daar is 
een mooi verhaal over. Het verhaal 
van de belevenissen van Mirjam, 
Hanna en Elias. Op 16 december zal 
de verhalenverteller dat vertellen 
onder de mooi versierde kerstboom 

in de protestantse kerk aan de Castri-
cummerweg 2 in Uitgeest. Alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd 
mogen komen luisteren. En ook 
meedoen: het verhaal wordt steeds 
afgewisseld met leuke opdrachten 
om in de (bijna) donkere kerk te 
doen. En natuurlijk is er kerstmuziek. 
Het begint om 18.30 uur (inloop 
vanaf 18.15 uur). De toegang is gratis, 
aanmelden is niet nodig. Volwas-
senen zijn ook van harte welkom.

Kinderkerstfeest in 
protestantse kerk Uitgeest

De bijeenkomst is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Foto: PKN Uitgeest-Akersloot

De traditie om zo’n grote kerstboom 
voor de kerk te plaatsen begon in 
het begin van deze eeuw met een 
klein boompje. Pastoor Johan Olling 
gaf de aanzet hiertoe. In meer dan 
twintig jaar groeide dit idee uit tot 

het plaatsen van een forser exem-
plaar voor de deuren van de kerk. 
De hijskraan van de �rma De Nijs 
kan tot veertig meter hoogte reiken, 
het transport van de huidige boom 
bleek dus een ‘�uitje van een cent’ te 

zijn. Nadat boomklimmer Sven, de 
opvolger van Moos, in de boom was 
geklommen om de stam te beteu-
gelen, zaagde Piet Baltus onder 
toeziend oog van zijn vrouw José en 
een handvol medewerkers het 
gevaarte in een mum van tijd los. 
Voorzichtig werd de spar in vrijwel 
horizontale houding naar de plek 
gebracht, waar hij in volle glorie 
weer naar torenhoogte reikte.

Om in de donkere dagen rond 
Kerstmis goed in het oog te vallen, 
brachten twee van Baltus’ dochters 
van teen tot top de lichten in de 
boom aan. De volledige groep 
betrokkenen, onder wie Joop 
Koppes, genoot in de kerk eerst nog 
van een welverdiende kop ko�e 
met gebak en een kom huisge-
maakte erwtensoep. De kerstboom, 
ooit één van vijf die bij voormalig 
restaurant ‘Gastronome’ aan Rijks-
straatweg 100 hebben gestaan, 
brengt verlichting rond de kerst-
dagen van dit jaar. De organisatoren 
zijn altijd verheugd om een project 
als dit te realiseren. Zij houden zich 
dus aanbevolen voor tips over een 
kerstboom van enige omvang voor 
het komende jaar. 

Aanmeldingen kunnen aan het 
secretariaat van de Corneliuskerk 
worden gedaan.

Limmen - Vlak voor Kerstmis is op een vroege, koude zaterdagochtend 
een enorme spar uit een voortuin van de Hogeweg naar de voorzijde van 
de Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg verhuisd. Met inschakeling 
van Loonbedrijf Baltus en Transport & Kraanverhuur Gerard de Nijs, 
beide uit Limmen, is het groene gevaarte van circa tien meter hoog heel-
huids naar zijn in het oog vallende bestemming getransporteerd.

Operatie kerstboom op plein 
Corneliuskerk weer geslaagd

De grote kerstboom van de Corneliuskerk werd zaterdag op zijn plek gezet.
Foto: Peter Samuel

Castricum - Zaterdag is op het plein 
bij de St.-Pancratiuskerk weer een 
kerstboom neergezet. Deze boom is 
echter nog helemaal kaal. Het zou 
natuurlijk ontzettend leuk zijn als alle 
kinderen en volwassenen van 
Castricum hun best zouden doen om 
een watervaste versiering te maken 
en die op te hangen. Ben je niet zo 
creatief? Dan is iets persoonlijks 
ophangen met een betekenis ook 
een goed idee! Doe mee, zodat deze 
boom ook kan stralen in de donkere 
dagen voor Kerstmis, wanneer 
iedereen zijn best doet om zijn 
omgeving te verlichten. En wat is 
Kerst zonder mooie muziek? Diverse 
koren zullen op zondag 18 december 
vanaf 14.00 uur enkele bekende 
kerstliederen ten gehore brengen, 
onder andere begeleid door Ronald 

Schollaart op het Davidorgel. Tevens 
kan men de prachtige kerststal 
bewonderen.

Wie kleedt de kale kerstboom 
van de St.-Pancratiuskerk aan?

De kerstboom op het plein bij de 
St.-Pancratiuskerk. Foto: aangeleverd

U bent vanaf 19.00 uur van harte 
welkom om tegen een kleine vergoe-
ding de kelen alvast te smeren met 
warme chocolademelk of glühwein. 
Het kerstensemble van Emergo begint 
om 19.15 uur te spelen. Om 19.30 uur 
begint de samenzang. De �rma 
Rumping uit Beverwijk stelt een 
oplegger beschikbaar als podium. Zo 
komen hun prachtige klanken en 
mooie kleding nog beter tot hun recht. 
De vele vrijwilligers van Emergo zorgen 
er tot slot voor dat het weer een sfeer-
volle samenzang wordt vol saamhorig-
heid. Om de samenzang nog sfeer-
voller te maken wordt het publiek 
uitgenodigd een winddicht sfeerlichtje 
mee te nemen. De leden van muziek-
vereniging Emergo hopen dat veel 
inwoners van Bakkum en Castricum, 
maar inmiddels ook daarbuiten, weer 
in de gelegenheid zullen zijn om op 24 
december bij elkaar te komen om met 
elkaar kerstliederen te zingen.

Bakkum - Na drie jaar mag het eindelijk weer: de inmiddels traditionele 
kerstsamenzang. Op het pleintje voor Fase Fier en Apicius kan op kerst-
avond weer volop gezongen worden. Gekleed in Dickensstijl gaan de 
leden van Emergo er weer wat moois van maken. Zoals altijd worden de 
teksten met een beamer op een groot scherm geprojecteerd.

Op 24 december weer kerst-
samenzang in de open lucht

Het ensemble van Emergo in Dickens-stijl. Foto: Muziekvereniging Emergo

Castricum - Geniet u ook zo van het 
zingen van kerstliederen? Zie hier uw 
kans! Op woensdag 21 december om 
20.00 uur (inloop 19.30 uur) organi-
seert De Witte Duif Castricum een 
concert in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1. Het projectkoor van De 
Witte Duif zingt dan meerstemmig 
bekende en onbekende Engelse en 
Nederlandstalige kerstliederen onder 
leiding van Marianne Beitler. Bezoe-
kers van het concert worden van 
harte uitgenodigd daarbij ook zelf te 
zingen. Foto: De Witte Duif Castricum

Meezingconcert kerstliederen
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Door Henk de Reus

Jolanda werd geboren met heup-
dysplasie. In haar vroege kinderjaren 
zat ze op turnen. Door de pijn die ze 
hierbij ervaarde moest ze hiermee 
stoppen. Maar wat voor sport zou zij 
dan wél kunnen doen? Het werd een 
zoektocht.

Fietsen in donker
Jolanda: ,,M’n moeder raadde mij 
aan om op handbal te gaan. Dit had 
niet direct m’n voorkeur, maar ze 
wist mij op slimme wijze te 
verleiden. Wetende dat ik graag ’n 
keer met m’n licht aan in het donker 
wilde �etsen omdat mij dit zo span-
nend leek zei ze op een gegeven 
moment ‘Als je op handbal gaat mag 
je ’n keer in het donker �etsen. Zo 
ben ik bij CSV Handbal terecht 
gekomen. Ik was toen acht jaar.’’ 
Eenmaal op handbal ervaarde 
Jolanda dit als een enorm leuke 
sport. ,,Het spel is dynamisch, er zit 
snelheid en beweging in en je speelt 
als team. Ik speelde altijd lekker 

fanatiek.’’

Heupoperatie
Jolanda: ,,Vanwege pijnklachten 
moest ik met handballen stoppen. In 
2015 onderging ik een heupope-
ratie. Mijn bekken werd gekanteld 
met als doel een nieuwe heup uit te 
stellen. De operatie leverde onvol-
doende resultaat op waardoor ik 
toch aan een heupprothese moest. 
Het herstel ging voorspoedig en het 
leek er naar uit te zien dat ik, op 
handballen na, alles weer zou 
kunnen doen. Helaas kwamen de 
klachten nog heftiger terug en bleek 
de kop van de heup alweer los te 
zitten.’’ Jolanda moest opnieuw 
onder het mes en kreeg een nieuwe 
kop. Deze werd op een andere 
manier vastgezet. De operaties 
hadden tot gevolg dat er meer is 
beschadigd dan de bedoeling was. 
Hierdoor heeft ze dagelijks pijn-
klachten en vooral krachtverlies. 
Jolanda: ,,Het lopen gaat na korte 
tijd over in waggelen. Ik gebruik 
vaak krukken. Het bewegen gaat 

moeizamer en ik rijd auto in een 
automaat. Ik gebruik een elektrische 
�ets omdat ik te weinig kracht in m’n 
benen heb. Traplopen en met een 
tas met boodschappen lopen is ook 
lastig.’’

Andere mindset
De pijnklachten brachten met zich 
mee dat Jolanda het handballen 
vaarwel moest zeggen. Ze liet wel 
regelmatig haar gezicht bij de 
vereniging zien. CSV had als eerste 
vereniging een rolstoelhandbal-
team. Door het geven van clinics is 
de sport landelijk uitgerold. Er zijn 

nu landelijk negen teams. Enkele 
leden van het CSV rolstoelhandbal-
team vroegen haar om eens mee te 
doen met de training. Jolanda: ,,Dat 
vond ik wel een dingetje, in een 
rolstoel zitten terwijl je wel kunt 
lopen. Het vraagt een andere 
mindset. Het heeft ook met het 
accepteren van je handicap te 
maken. Eigenlijk wilde ik hier niet 
aan en ik hield de boot aanvankelijk 
af. Na lang aandringen ben ik toch 
gaan meetrainen. Het voelde 
meteen als een warm bad. Na een 
half jaar vond ik het eigenlijk zo leuk 
dat ik lid ben geworden.’’

Nationale team
De ervaring, snelheid en behendig-
heid die zij zich tijdens haar eerdere 
handbalperiode had eigen gemaakt 
kwamen goed van pas en ze bleek 
een prima versterking van het team. 
Tijdens een toernooidag bij CSV, 
waarbij de bondscoach aanwezig 
was, vielen Jolanda’s kwaliteiten 
onmiddellijk op. Jolanda: ,,Hij vroeg 
naar m’n handicap omdat je voor 
het nationale team eerst gekwali�-
ceerd moet worden. Dit gebeurt aan 
de hand van een puntensysteem. Er 
worden punten aan je handicap 
toegekend zodat alle teams met 
hetzelfde aantal punten speelt. 

Iemand met een dwarslaesie krijgt 
bijvoorbeeld één punt terwijl ik met 
mijn handicap vier punten krijg 
toegekend. Het team, dat uit zes 
leden bestaat, mag met maximaal 
zeventien punten in het veld staan.’’

In het weekend van 18, 19 en 20 
november deed het nationale team 
mee aan het WK Rolstoelhandbal in 
Portugal. Twaalf van de achttien 
leden van de nationale selectie 
werden afgevaardigd naar het toer-
nooi. Acht van hen waren van het 
team van CSV. Jolanda was als enige 
uit Castricum afkomstig. Het team 
behaalde een verdienstelijke tweede 
plaats, een geweldige prestatie waar 
Jolanda wát trots op is.

Boodschap
Jolanda: ,,Het is zo leuk om aan 
rolstoelhandbal te doen. We zijn een 
soort vriendenteam geworden. 
Iedereen heeft z’n eigen verhaal en 
er is niets zieligs aan. Integendeel: 
vaak worden er de hardste grappen 
gemaakt om iemands handicap. Zo 
leer je je eigen fysieke beperking te 
relativeren.’’ Voor mensen met een 
beperking die graag aan sport willen 
doen heeft ze een boodschap: ,,Je 
bent al een winnaar als je komt.’’ En 
zo is het!

Castricum - Het was een hele stap voor Jolanda Guit (44) om bij CSV de overstap te maken van gewoon handbal 
naar rolstoel handbal. Medische problemen dwongen haar hiertoe. Ze doet het uitstekend en geniet volop in 
het rolstoelteam. Vanwege haar kwaliteiten werd zij geselecteerd voor het nationaal team dat onlangs bij het 
WK in Portugal zilver behaalde.

Castricumse Jolanda Guit haalt met
haar team zilver bij WK Rolstoelhandbal

Jolanda met de bal waarmee zij in de �nale van het WK Rolstoelhandbal tegen Portugal speelde. Foto: Henk de Reus

Jolanda in actie tijdens de training. Foto: Henk de Reus

Ontlading bij het team na het behalen van zilver. Foto: aangeleverd

Bloemen voor het team bij aankomst op Schiphol. Foto: aangeleverd
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Castricum - Iedereen voelt de 
gestegen kosten voor gas en elektra. 
De meeste huishoudens hebben 
inmiddels de verwarming een paar 
graden lager gezet om toch de reke-
ning iets te kunnen verlagen. ,,Door 
een slimmere keuze te maken kan 
een hoop bespaard worden’’, zegt 
Danny de Graaf, mede-eigenaar en 
bedrijfsleider bij Expert Castricum. 
Deze week geeft de winkel extra 
aandacht aan de energiezuinige 
warmtepompdrogers.

Het gemiddelde gebruik van een 
nieuwe condens-droger is volgens 
het energielabel 560KW. Bij een 
zuinige A+++-droger is dit gemid-
deld gereduceerd naar 177KW. Een 
besparing van ruim 383KW. 
Uitgaande van een KW prijs van € 
0,45 euro is dit een jaarlijkse bespa-
ring van € 172.35! Natuurlijk spaar je 
het milieu het meeste door je droger 
zo weinig mogelijk te gebruiken en je 
was zoveel mogelijk te drogen aan 
de lucht op een waslijn. Maar in de 
winter valt dit niet mee. Ook doordat 
we de thermostaat in huis lager 

hebben staan droogt het minder 
goed en moeten we ook oppassen 
voor schimmelvorming wanneer we 
niet goed ventileren. Een warmte-
pompdroger kan dus een goede 
keuze zijn.

Een voordeel van deze drogers is dat 
deze lagere temperaturen ervoor 
zorgen dat je kleding minder snel slijt 
en krimpt. Ook �jne was kan gewoon 
in de droger. Danny de Graaf: 
,,Natuurlijk hebben we in de winkel 
nog veel meer apparaten om 
slimmer en zuiniger met energie om 
te gaan. Laat u bij ons informeren en 
kijk of dit aansluit bij uw wensen. 
Deze week is er in ieder geval extra 
voordeel op Bosch warmtepompdro-
gers met tot 100 euro cashback. Ook 
zijn wij tijdens Candlelight Shopping 
aanstaande zaterdag open tot 21.00 
uur. Tijdens deze avond kan iedereen 
de heerlijkste kop ko�e of cappuc-
cino proeven van een Siemens volau-
tomaat met natuurlijk een fantasti-
sche actie bij aankoop en geven we 
een tas met een smakelijk presentje 
weg, zolang de voorraad strekt.’’

Expert Castricum levert 
energiezuinige apparaten

Het team van Expert Castricum denkt met u mee om de energierekening zo laag 
mogelijk te houden. Foto: Expert Castricum

Castricum - Jacqueline Naaborg van 
StudiekeuzeTop3 en Barbara Rooi-
mans, loopbaancoach en decaan, 
slaan de handen ineen om jongeren 

te helpen bij het maken van hun 
studiekeuze. Op de zaterdagen 28 
januari en 11 maart kunnen 
jongeren, die twijfelen tussen studies 

of nog helemaal geen idee hebben, 
meedoen met een Studiekeuze 
Workshop.

Vooraf aan de workshop wordt een 
online vragenlijst ingevuld die inzicht 
geeft in gedrag, eigenschappen en 
talenten. Deze persoonlijke 
kenmerken worden gekoppeld aan 
studies op mbo-, hbo- of wo-niveau. 
Tijdens oefeningen, groepswerk, 
re�ectie en 1-op-1-gesprekken 
worden interesses en drijfveren 
duidelijker. Die worden vervolgens 
gekoppeld aan studierichtingen. Aan 
het einde van de workshop gaan de 
jongeren de deur uit met een actie-
plan dat hen zal helpen om tot een 
passende studiekeuze te komen. 
Jacqueline en Barbara hebben jaren-
lange ervaring in het begeleiden van 
jongeren en zien ernaar uit om met 
een kleine groep jongeren aan de 
slag te gaan. Interesse? Bel dan naar 
06 18862819 of mail jacqueline@
studiekeuzetop3.nl.

Studiekeuze lastig? Neem deel 
aan de Studiekeuze Workshop!

Jacqueline Naaborg en Barbara Rooimans helpen jongeren om de juiste studiekeuze 
te maken. Foto: aangeleverd

Actievoerder Marjo Husslage: ,,We 
willen de stem laten horen van 
diegenen die dat zelf niet durven uit 
angst voor intimidatie of om niet 
meer zeker te zijn van onderdak. We 
willen duidelijk maken dat zij hierin 
niet alleen staan. Daarom bieden wij 
deze petitie aan.’’
Samen met de petitie werd ook een 
zogenoemd zwartboek overhandigd 
met daarin voorbeelden waar het 
aan schort volgens bewoners en de 
actiegroep. Er zijn klachten over 
schimmel, rommel, te weinig sanitair 
en de verhuurder. Burgmeester Mans 
meldde: ,,De petitie onderstreept de 
schaarste op de woningmarkt. De 
koek moet groter, meer woningen 
voor alle doelgroepen.’’ De PvdA 
heeft vragen gesteld aan het College 
naar aanleiding van het zwartboek 
en de daarin genoemde misstanden.

Castricum - De actiegroep Castricum voor Iedereen overhandigde 
donderdag een petitie en zwartboek aan burgemeester Toon Mans. Ruim 
4.000 mensen ondertekenden het document, waarmee zij oproepen om 
de leefomstandigheden in tijdelijke woningen te verbeteren.

Ruim 4.000 handtekeningen voor 
betere huisvesting tijdelijke woningen

Het overhandigen van de petitie aan burgemeester Toon Mans. Foto: Ans Pelzer

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 gekonfijte wortel - 6 Romeinse keizer - 12 ongevuld - 13 
doopakte - 15 narede - 18 halteplaats - 20 Chinese munt - 21 elk - 23 
eerstkomende - 24 titel - 25 stripfiguur - 26 wees gegroet - 27 de dato 
- 29 familielid - 30 rekening-courant - 32 oude lengtemaat - 33 riv. in 
Noord-Holland - 36 vroeger - 39 bloeiwijze - 40 handvat - 41 geruime 
tijd - 44 boomwol - 47 telegraaf restant - 48 onderofficier - 49 Openbaar 
Ministerie - 50 trekdier - 52 soort hert - 53 handelsvoorwerp - 55 voor-
malig staatsbedrijf - 56 United Nations - 58 lengtemaat - 60 in opdracht 
- 61 kampeerwagen - 64 ceremonie - 67 zangstuk - 68 boterton - 69 
slotstuk - 70 bundel.

Verticaal: 2 profeet - 3 zuivelproduct - 4 vogel - 5 zelfzucht - 7 toneel-
speelster - 8 één en ander (afk.) - 9 bijbelse figuur - 10 sprookjesfiguur 
- 11 rij - 14 deel v.d. voet - 16 aardnoot - 17 cijfer - 18 tuinkamer - 19 
wal - 22 lidwoord - 28 kerklied - 31 afgod - 34 pasvorm - 35 brandgang 
- 37 bedorven - 38 roem - 41 strijdperk - 42 gewoon - 43 Oudgermaans 
volk - 44 etui - 45 werelddeel - 46 besef - 47 oplegger - 51 brede sjaal 
- 54 informatie-technologie - 57 riv. in Frankrijk - 59 Europeaan - 62 
gebouw in Amsterdam - 63 langs - 65 deel v.e. boom - 66 een zekere.
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Paola’s
kapsalon

Win een kappersbehandeling 
voor wassen-knippen-
fohnen t.w.v. €36,50 bij:
www.paolaskapsalon.nl  
Burgemeester Mooijstraat 24c 
Castricum
Tel.0251 730469
Mail de oplossing voor
maandag 19 december naar 
puzzel@castricummer.nl



Wie in oktober een koophuis wilde bemach-
tigen, moest daarvoor nog altijd dieper in de 
buidel tasten dan een jaar eerder in dezelfde 
maand. De stijging was echter minder hoog 
dan een maand eerder: in september was een 
huis gemiddeld 9,4 procent duurder dan het 
jaar ervoor en in oktober was dat nog maar 7,8 
procent. Toch wil dat niet zeggen dat het 
opeens veel eenvoudiger zou zijn geworden 
om aan een huis te komen. Uit de gegevens 
blijkt dat vier van de vijf verkochte huizen van 
eigenaar wisselen voor een bedrag dat hoger 
ligt dan de getaxeerde waarde van het pand. 
Dat maakt het voor potentiële kopers lastig om 
een woning te kopen, vooral wanneer het star-
ters betreft. De regelgeving op het gebied van 
hypotheken is zodanig dat je niet meer geld 
mag lenen dan het pand waard is. Dit is een 
maatregel die de overheid in 2018 nam om de 
kopers te behoeden voor �nanciële problemen. 
Gezien vanuit de hypotheeksituatie is de 
woningmarkt in ons land momenteel gezond 
te noemen. Bij veel woningbezitters is sprake 
van een overwaarde, omdat ze al een deel van 

hun hypotheek hebben afgelost en de woning 
in de achterliggende periode meer waard is 
geworden. Als de huizenprijzen in de komende 
jaren zouden blijven dalen, raken deze mensen 
die overwaarde ook weer geleidelijk kwijt. Hoe 
snel dat gaat, is zeer sterk afhankelijk van de 
persoonlijke situatie en van de mate waarin de 
prijzen dalen. Overigens zijn in de eerste tien 
maanden van 2022 zo’n 17 procent minder 
woningen verkocht dan in dezelfde periode in 
2021.

Anno 2022 zien we weer steeds vaker tapijtte-
gels opduiken bij de mensen thuis. Niet zo 
vreemd, want veel mensen kozen in de loop 
der jaren voor een vloer van een tamelijk kil 
materiaal, terwijl door de hoge energieprijzen 
juist elk beetje extra warmte in deze tijd zeer 
welkom is. Tapijttegels zorgen voor die extra 
warmte en het mooie is dat je ze gewoon over 
je bestaande (harde) vloer heen kunt leggen en 
weer kunt verwijderen wanneer je erop uitge-
keken bent. Een ander �jn voordeel van tapijt-
tegels is dat ze een geluiddempende werking 
hebben en daardoor de akoestiek in een ruimte 
verbeteren. Daar komt nog eens bij dat ook het 
onderhouden van tapijttegels heel simpel is, Je 
kunt er gewoon met de stofzuiger overheen 
gaan en als je vloeisto�en gemorst hebt, kun je 
een tapijttegel ook heel eenvoudig verwijderen 
en even onder de kraan houden. Is de tapijt-
tegel zodanig beschadigd of vervuld dat deze 
niet meer te redden is? Dan kun je de gehele 
tegel simpelweg vervangen door een nieuw 
exemplaar. Het verdient daarom aanbeveling 
om altijd een paar extra tegels in voorraad te 
nemen. Het zou immers zonde zijn als net die 
speci�eke tegel niet meer verkrijgbaar is en je 
daardoor met een lelijke tegel blijft zitten.

Kleuren en printjes
Mocht de gedachte aan tapijttegels nog steeds 
een beeld oproepen van een saaie grijze 
kantoorvloer, dan loop je misschien een beetje 
achter. In de loop der jaren is er heel  wat 
veranderd op dat gebied. Tegenwoordig zijn er 

tapijttegels in allerlei kleuren en met diverse 
leuke printjes. Ze zijn er zowel hoogpolig als 
laagpolig en je kunt zelfs een heel patroon 
leggen door verschillende tegels met elkaar te 
combineren.

Voordelig
Het grootste voordeel van tapijttegels in huis is 
misschien wel dat het een zeer voordelige 
manier is om de vloer te bedekken. De 
aanschafprijs van tapijttegels is relatief laag en 
bovendien heb je nauwelijks te maken met 
snijverlies. Ook hoef je het werk niet uit te 
besteden aan een professional, want tapijtte-
gels leggen kan vrijwel iedereen. Je hebt er 
alleen een scherp tapijtmes voor nodig en je 
hoeft de tapijttegels niet te verlijmen op de 
ondergrond. Mede daardoor blijf je ook �exibel 
in je mogelijkheden als je de kleur of stijl van je 
interieur wilt wijzigen.

Piek in stijging van 
huizenprijzen lijkt te zijn bereikt

De tapijttegel: de klassieker onder 
de vloerbedekkers herontdekt

Na een lange periode van stijgende huizenprijzen lijkt de grens nu wel zo’n beetje te 
zijn bereikt. Het is een voorlopige conclusie, want diverse omstandigheden zijn van 
invloed op de prijzen waarmee huizen van eigenaar wisselen. Het is onmogelijk om het 
exacte verloop van de prijzen goed te voorspellen, maar een lichte daling in de trend 
gedurende drie maanden op rij is wel een teken aan de wand. In een paar jaar tijd was 
een huis gemiddeld bijna anderhalf keer zo veel waard geworden, maar sinds afge-
lopen zomer is sprake van een stabilisering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Je ziet ze weer op steeds meer plaatsen opduiken: tapijttegels! Deze Nederlandse 
uitvinding deed in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn intrede. Het was een slimme 
manier om materialen te kunnen hergebruiken. Wanneer een geleverd tapijt binnen de 
garantietermijn slijtplekken vertoonde, werd het gehele tapijt kosteloos door de fabri-
kant vervangen. De nog goede stukken van het oude tapijt werden dan in stukken an 
50 x 50 centimeter gesneden. Die stukken konden elders opnieuw worden gebruikt. Zo 
is de tapijttegel ontstaan. Het voordeel van tapijttegels is dat ze snel en eenvoudig te 
leggen zijn.

Raamdecoraties
Je ramen kun je versieren door er een licht-
slang omheen te hangen, maar ook door spuit-
sneeuw te gebruiken. Knip bijvoorbeeld de 
vorm van een kerstklok uit een stuk papier en 
plak die op het raam. Als je het papier een 
beetje vochtig maakt, blijft het heel eenvoudig 
voor korte tijd op het raam plakken. Je kunt 
dan met de spuitbus aan de slag. Hierdoor 
ontstaat de vorm van de kerstklok op het raam, 
rond de mal van papier. Die trek je vervolgens 
heel simpel weer van het raam af en klaar is je 
raamdecoratie! Er zijn ook leuke hangers met 
lampjes verkrijgbaar om voor het raam te 
hangen.

Kerstboom
De kerstboom is voor veel mensen een stan-
daard item in de woonkamer tijdens de 
decemberdagen. Een mooie kerstboom kost 
wel wat geld, maar je hebt er vervolgens 
wekenlang plezier van. Ben je uitgekeken op 
de versieringen voor in de boom? Ruil ze met 
je familie of buren! Je kunt ook naar een kring-
loopwinkel gaan om daar wat voordelige kerst-
boomversieringen te scoren. Als je dan ook 
nog eens je oude versieringen uit eigen 
collectie inlevert, kan een ander die op zijn 
beurt ook weer voordelig aanscha�en. Wil je 
het een keer helemaal anders doen? Koop dan 
een kunststof plant (bijvoorbeeld een palm) en 

een spuitbus met goudkleurige verf. Spuit de 
plant helemaal over in goudkleur en je hebt 
een prachtige eyecatcher voor de feestdagen 
in huis.

Kerststal of kerstdorp
Het neerzetten van een kerststal in huis is een 
eeuwenoude traditie die vooral in katholieke 
kringen gebruikelijk is. Dit gebruik is te 
herleiden tot het feit dat Jezus zou zijn 
geboren in een stal. Op een dressoir of (bijzet)
tafel kun je een kleine kerststal plaatsen. Een 
handige knutselaar bouwt zo’n stal zelf, maar je 
kunt ze ook kant en klaar kopen. En wat dacht 
je van een kerststal die je maakt van kleine 
bouwsteentjes? De laatste decennia zie je ook 
steeds vaker kerstdorpen verschijnen in huis-
kamers. Misschien is de term winterdorp beter, 
want het gaat over het algemeen om een 
winters tafereel met een besneeuwd land-
schap (tip: gebruik piepschuim!) waarin zich 
diverse huisjes en bomen bevinden. Sommige 
mensen pakken �ink uit en laten zelfs een 
treintje in het rond rijden.

De natuur in huis
Een middagje wandelen door het bos levert 
vaak mooie vondsten op om je eigen kerstde-
coraties mee te maken. Dennenappels bijvoor-
beeld, maar ook mooie takken en grote 
bladeren. Gebruik alleen materiaal dat je op de 
grond vindt en knip niets van bomen, struiken 
of planten af. Gebruik bijvoorbeeld een serveer-
schaal (fruitschalen doen het goed!) om je 
vondsten in te exposeren. Leg er wat kerst-
ballen tussen of een snoer met parels voor een 
mooi compleet geheel met een luxe uitstraling. 
Natuurlijk kun je ook in de tuincentra en bij de 
detailhandelaren voor bloemen en planten 
terecht om mooie kerstdecoraties te scoren.

Zo maak je jouw huiskamer 
extra feestelijk in december!

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Veel mensen brengen nu weer meer 
tijd binnenshuis door. Dan is het natuurlijk leuk als je de huiskamer een extra feestelijk 
tintje kunt geven. Dat hoeft niet veel geld te kosten en vergt ook niet heel veel creativi-
teit. Er is immers volop aanbod op het gebied van decoratieve materialen verkrijgbaar. 
Maar hoe ga je te werk? Hoe voorkom je dat het een iets te uitbundige glittershow 
wordt? Overdaad schaadt en dus is het goed om een plan te bedenken voordat je 
begint met decoreren.



Geef een feestelijke draai aan jouw 
kersttafel!
Kerstmis is in aantocht, dus het is 
tijd voor inspiratie voor de mooi-
ste gedekte tafels! Geef een feeste-
lijke draai aan de laatste trends met 
de stylingtips van Villeroy & Boch. 
Kies bijvoorbeeld een keer voor een 
kersttafel in industriële stijl, een win-
terse sfeer of ga voor de combinatie 
van groen en goud.

Industrieel
De industriële stijl is populair, dus 
waarom geen kersttafel in deze stoe-
re look? Gebruik ruwe, robuuste materialen en neutrale kleuren zoals zwart, wit en grijs. De lei-
steenlook van de Manufacture Rock collectie van Villeroy & Boch in combinatie met het witte ser-
vies van Toy’s Delight Royal Classic en het zwarte Manufacture Rock bestek passen hier goed bij!

Keukenkraan uitgelicht: 
nieuwe Quooker Front kraan

De nieuwe kraan van Quooker heet 
Front. Een kraan die schittert in een-
voud. De kraan geeft: koud, warm, ko-
kend, gekoeld en bruisend water.\

De Front is verkrijgbaar in twee � nishes: 
roestvrij staal en zwart. De kraan is met 
ieder Quooker-reservoir te combineren. 
Net als bij andere Quooker-kranen druk 
je de kindveilige bedieningsknop twee 
keer in en draai je tegen de klok in voor 
direct 100°C kokend water. Draai de kar-
telknop tot de eerste klik voor gekoeld 
water. Tap bruisend water door verder te 
draaien tot de tweede klik. De prijs van 
de Front is hetzelfde als die van de Flex 
en de Fusion.

Matte finishes voor het 
toilet en de wastafel
 Een mat witte afwerking in de badkamer 
is een echte trend op dit moment. Gebe-
rit introduceert daarom matwit keramiek en 
breidt daarmee haar mat witte badkamer-
producten verder uit.
De vraag naar mat witte � nishes voor de 
badkamer is enorm toegenomen. Een mat-
te afwerking heeft een chique uitstraling en 
zorgt voor een rustig aanzicht. Bedienings-
platen en badkamermeubels zijn binnen het 
Geberit assortiment al enige tijd verkrijg-
baar in matwit. Ook douchevloeren en was-
tafelmeubels in de materialen composiet en 
kunststof kunnen in een mat witte afwer-
king gekozen worden. Door de toevoeging 
van matwit keramiek aan het Geberit assor-
timent wordt ook voor de wc en de wastafel 
een eigentijdse look geboden, als alternatief voor het zo herkenbare hoogglans keramiek.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Lees verder op www.intergas-
verwarming.nl.

Efficiënt 
(bij)verwarmen 
met airconditioning
Naast koelen kun je de slimme Climate airconditioners 
van Ne� t Bosch ook gebruiken om je woning te verwar-
men. Zo verbruik je geen of minder gas en zorg je voor 
comfortabele warmte. Je kunt kiezen voor een single 
split airco, maar ook voor een multi-split airco waarmee 
meerdere ruimtes kunt verwarmen. Met de app zorg je 
vanuit je luie stoel voor jouw ideale comfort.
ne� t-bosch.nl/airco-verwarming

Blend 

De blend is er voor iedereen die graag afwijkt van de norm en het avontuur opzoekt. De wasta-
felkast zorgt voor de speelse “Touch” in de badkamer. Gecompleteerd met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het strakke keramische wastafelblad geeft het gehele plaatje een vol-
wassen uitstraling.Lees verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken 
van de COREtec® XL-END-
collectie, creëer je een ultiem 
en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op 
zoek bent naar een vloer die 
tot zijn recht komt in een 
grote ruimte of als je een 
kleinere ruimte optisch gro-
ter wil laten lijken. De realisti-
sche uitstraling van de plan-
ken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. 
Dankzij de embossing is deze 
elegante en luxueuze vloer 
namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte hou-
ten vloer. Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Sjithouse Furniture 
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een 
combinatie van Nederlands vakman-
schap, de beste materialen uit diver-
se landen, trends en stijlen staat deze 
meubellijn garant voor schoonheid en 
praktisch gebruik in de toiletruimte. 
De nieuwe collectie is genaamd ‘Sjit-
house Furniture’. Een naam met een 
knipoog en eenvoudig te herkennen 
aan het karakteristieke huisje in het 
logo. Het is een uiterst complete serie 
met verschillende wastafels, opbouw-
kommen, kasten en frames. Thebalux 
is reeds meer dan 25 jaar badkamer-
meubelen producent en is pionier op 
het gebied van innovatie en design 
van badkamermeubelen. Benieuwd 
naar alle mogelijkheden? Ga naar 
www.thebalux.nl.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
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Op het internet zijn zogenaamde 
instralingsdiagrammen te vinden. 
Daarmee kan het rendement van 
zonnepanelen op daken met een 
verschillende oriëntatie en dakhel-
ling berekend worden. Een voor-
beeld. Het clubgebouw van AVC aan 
de Zeeweg helt 8 graden naar het 
noorden. Zouden daar geen zonne-
panelen kunnen liggen? Kijken we 
naar het instralingsdiagram dan zien 
we dat een dak dat op het noorden 
ligt met een helling van 10 graden 
nog altijd 79% rendement heeft. 
Vergeleken met de standaard oost-
westligging op platte daken waar 
85% wordt gehaald, is dat maar 6% 
minder rendement.

Zouden er op een plat dak bijvoor-
beeld vijftig panelen moeten liggen 
om een bepaalde hoeveelheid 
zonnestroom op te wekken, met een 
dak dat 10 graden naar het noorden 
helt zijn dan drie panelen meer 
nodig. De gemiddelde hellinghoek 
van daken van woningen is 30 
graden. Bij deze hellinghoek en 
ligging op het noorden is er nog 
steeds 61% rendement te 
verwachten. Zou het dak bij 30 
graden helling op het noordwesten 
of noordoosten liggen is het rende-
ment 68%. Bij pal oost of pal west en 
30 graden helling leveren die daken 
82% rendement op.

Wat betekent dit in de praktijk?
Stel: we gebruiken standaard zonne-
panelen van 100 x 165 cm. Deze 
hebben een vermogen van rond 350 
Wp (watt piek, het aantal watt dat 
het paneel maximaal levert). Bij een 
standaard oost-westligging is het 
rendement 85%. Je vermenigvuldigt 
die 350 met 0,85 en krijgt dan een 
jaaropbrengst van 298 kWh. Als uw 
huis noord-zuid ligt, dan zullen er 
mogelijk al zonnepanelen op het 
zuidelijke dak liggen. Die panelen 

brengen vermoedelijk niet het volle-
dige verbruik op. Zou je meer stroom 
willen opwekken, bijvoorbeeld voor 
een hybride warmtepomp of een 
elektrische auto, dan komt het noor-
delijke dak toch in beeld.

Kunnen we bijvoorbeeld 10 zonne-
panelen op het noordelijke dak 
plaatsen met 30 graden dakhelling, 
dan is het rendement 61%. 10 x 350 x 
0,61 leert ons dat het noordelijke dak 
2.135 kWh per jaar gaat opbrengen. 
Met de huidige stroomprijzen van 
rond 60 cent per kWh is dat € 1.281, -. 
Zelfs op het noordelijke dak gelegen 
zonnepanelen verdient u in drie tot 
vier jaar terug. De energiecoaches 
van CALorie kunnen met deze instra-
lingsdiagrammen werken en u advi-
seren. En vergeet ook carports, tuin-
huisjes, overkappingen en dergelijke 
niet. Ook al kunnen daar maar vier 
zonnepanelen op, dan heeft u al 
gauw 1.000 tot 1.200 kWh extra 
opbrengst. Kijk op www.calori-
eenergie.nl voor meer informatie.

Energietip: zonnepanelen op 
het noorden plaatsen kan prima
Castricum - Zonnepanelen plaatsen op het noorden, kan dat? Ja, dat kan 
prima! Energiecoach Wim Schermer legt het uit.

Wim Schermer is energiecoach bij de 
lokale energiecoöperatie CALorie. 
Foto: aangeleverd

KORT
Expo Artistiek & Creatief
Limmen - De expositie Limmen 
Artistiek & Creatief vindt op 11 
en 12 maart voor de 48e keer 
plaats. De organisatie zoekt 
kunstenaars uit Limmen en de 
(verre) omgeving, die het leuk 
vinden om hun werk te tonen 
aan de bezoekers. Nieuw is dat 
tijdens dit weekend ook maxi-
maal zes workshops zullen 
plaatsvinden. Hiervoor zoekt 
men mensen die een creatieve 
hobby hebben en die het leuk 
vinden om actief tijdens een 
workshop een groepje deelne-
mers kennis te laten maken met 
hun hobby. De expositie is in 
cultureel centrum Vredeburg 
aan de Dusseldorperweg 64. 
Bezoekers kunnen de expositie 
gratis bezoeken. Kijk op www.
limmencultuur.nl voor overige 
informatie. Inschrijven kan tot 8 
januari.

Lichtmoment
Castricum - Stichting Veteran-
encomité BUCH houdt op 24 
december het Lichtmoment bij 
de oorlogsgraven bij de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1. Dit is 
een landelijk evenement vanuit 
het Veteraneninstituut in Doorn. 
Hiermee wordt Kerst ingeluid. 
De bijeenkomst start om 17.30 
uur. Bij de oorlogsgraven 
worden aangestoken kaarsen 
geplaatst. Daarna spreekt 
wethouder Valentijn Brouwer. 
Veteraan Marcel Jansen zal 
aansluitend een gedicht voor-
dragen. Om 18.00 uur nemen de 
aanwezigen een minuut stilte in 
acht. Na a�oop van de bijeen-
komst wordt glühwein en 
chocolademelk geschonken. 
Tenue: GVT-jas of veteranenuni-
form met baret. Aanmelden bij 
secretaris Hans Walrave 
(j.o.l.walrave@outlook.com).

Voor Joshua is het dagelijkse kost om 
studie te maken van Renaissance 
werken, maar ook de schilderijen van 
surrealisten als Willink en Dali 
hebben zijn aandacht. Al deze 
beelden slaat hij ergens op in zijn 
hoofd, om vervolgens op directe en 
expressieve wijze zelf aan de slag te 
gaan. Het dagelijks leven of een foto 
in de krant kan een trigger zijn en 
een thema geven dat uitnodigt om 
te schilderen. Stofuitdrukking zoals 
in de Renaissance is het streven, 
maar dan vernieuwd. In het werk van 
Joshua zijn de klassiekers nog voel-
baar, maar is zijn handschrift eigen. 
Dit komt door zijn directe en onge-
polijste manier van schilderen. Wat 
Joshua met de oude meesters 
verbind is de liefde voor klassieke 

beelden, symboliek en religie. Waar-
schijnlijk hebben de vroege erva-
ringen met de Latijnse Hoogmis hem 
gevormd. De sprekende beelden, het 
eerbetoon, de idealen en de 
zoekende mens, hebben Joshua niet 
meer losgelaten. In het kijken, over-
denken en het daadwerkelijk maken 
vindt hij zijn geluk. Hier hoopt 
Joshua ook de toeschouwer iets van 
mee te geven. Met een door hem 
gevangen beeld is zijn ambitie dat de 
ander er zijn eigen invulling en bete-
kenis in vindt. De schilderijen zijn tot 
1 februari 2023 te bezichtigen van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 16.30 uur. 

Kijk op www.tuinvankapiteinrommel.
nl voor meer informatie.

Castricum - Tot 1 februari is in de Tuin van Kapitein Rommel een nieuwe 
expositie te zien. De schilderijen van Joshua Stam pronken namelijk aan 
de muren van de ontmoetingsruimte Ze geven een sfeer die doet denken 
aan de tijd van de Renaissance. De aandacht voor de klassieke schoon-
heid, de mens en de natuur past heel mooi bij de natuurtuin in hartje 
Castricum.

Schilderijen met een 
vleugje Renaissance

Joshua Stam bij enkele door hem gemaakte werken. Foto: aangeleverd

Willemijn de Lint, Home-Start coördi-
nator van de BUCH-gemeenten: ,,Het 
komt voor dat je het als ouder even 
niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld 
omdat je net een baby hebt gekregen 
die veel huilt, je zorgen hebt over je 
kinderen of gewoon omdat je het 
ouderschap ingewikkeld vindt. Een 
vrijwilliger van Home-Start kan steun 

bieden. Die heeft ervaring met 
opvoeden, is hiervoor getraind en 
haakt in op wat een ouder nodig 
heeft.’’

Vertrouwensband
Als vrijwilliger word je gekoppeld aan 
een gezin. 
Deze match is heel belangrijk. Wille-

mijn: ,,Er moet sprake zijn van een klik. 
Gelijkwaardigheid daarin is heel 
belangrijk. Er moet immers een 
vertrouwensband kunnen ontstaan, 
waardoor een ouder zich vrij voelt om 
zorgen te delen en hulp of advies te 
vragen. Als vrijwilliger ben je een luis-
terend oor, maar bied je ook prakti-
sche ondersteuning. Het gaat om een 
paar uur per week. In die paar uur kun 
je voor iemand echt het verschil 
maken. Vrijwilligers blijven zo lang als 
nodig is, met een maximum van een 
jaar. Het is zinvol werk dat enorm 
wordt gewaardeerd door de gezins-
leden en de vrijwilliger zelf.’’

Vrijwilligers
Humanitas Home-Start zoekt momen-
teel vrijwilligers voor gezinnen in 
Heiloo. Als vrijwilliger ontvang je een 
uitgebreide training en word je bege-
leid door de coördinator. Ben je 
enthousiast en wil je weten of Home-
Start iets voor jou is neem dan contact 
op met Willemijn de Lint (06 57534438 
/ w.delint@humanitas.nl) of kijk op de 
website van Home-Start: www.
homestart.nl. Gezinnen met behoefte 
aan een steuntje in de rug kunnen 
zich ook melden bij Willemijn de Lint.

Gezinsmaatjes zijn goud waard!
Regio - Home-Start is een project van Humanitas, bedoeld om gezinnen 
tijdelijk een steuntje in de rug te geven. Vrijwilligers bieden gezinnen 
met kinderen tot 18 jaar ondersteuning bij de opvoeding, praktische 
hulp en een luisterend oor. Deze hulp is voor het gezin gratis. De organi-
satie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Een gezinsmaatje van Home-Start kan echt het verschil maken. Foto: aangeleverd

Limmen - Tijdens de avondvullende 
multimediapresentatie ‘Wild Scandi-
navië’ op zaterdag 17 december in 
cultureel centrum Vredeburg neemt 
de Akerslootse avonturier Jolanda 
Linschooten je mee op twee authen-
tieke avonturen door de weidse stilte 
van Lapland. Het verlangen naar 
stilte en vertraging, een ander soort 
leven leiden dan het altijd-maar-
door-racen, zette dit alles in gang. 
Een zomerse reis per zelfgebouwde 
kano, samen met echtgenoot Frank 
van Zwol en hun husky Herschel. 
Gevolgd door een winterse solotocht 

op ski’s op zoek naar de geheimen 
van het noorderlicht. Jolanda 
kampeert bij temperaturen ver onder 
het vriespunt, raakt gegrepen door 
de poolnacht, bezoekt de Samen en 
mag mee als zij hun rendieren bijeen 
gaan drijven. 
Een avond vol inspiratie en bezieling. 
Aanvang 19.30 uur, einde rond 21.45 
uur. Een kaartje (vrije zitplaatsen) 
kost 10,00 euro bij vooraf reserveren 
en 12,50 euro op de avond zelf. De 
prijs is exclusief een drankje. Garde-
robe en parkeren zijn gratis. De zaal 
is rolstoeltoegankelijk.

Presentatie over ‘Wild 
Scandinavië’ in Vredeburg

De fraaie natuur in Scandinavië. Foto: aangeleverd
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Door Willem Koot

De wedstrijd begon aan beide zijden 
fel en dat resulteerde in diverse 
kansen over en weer. Zo schoot Mika 
Miettinen de bal binnen uit buiten-

spelpositie en kreeg Stan Donker een 
goede mogelijkheid om te scoren 
maar tikte de bal over. Ook Jacco de 
Jong had zondag zijn dag niet. De 
keeper van De Rijp fungeerde de 
gehele wedstrijd als laatste man. Elke 

dieptepass onderschepte hij prima. 
Limmen had hier mijns inziens meer 
gebruik van kunnen en moeten 
maken. Eén schot op doel vanaf de 
middellijn en de keeper weet dat hij 
op doel moet staan. Al met al een 
boeiende wedstrijd die met 0-0 de 
rust in ging. Na de thee was het niet 
anders. De Rijp rook één punt en 
wilde dat koste wat kost vasthouden. 
Limmen kwam nog dicht bij een 
doelpunt middels Stan. Zijn schot 
ging rakelings naast. Ook onze 
doelman moest zich vaak onder-
scheiden, maar uit een corner tien 
minuten voor tijd moest hij het 
antwoord op de kopbal schuldig 
blijven. Limmen zette alles op alles 
en zelfs keeper Jesse Glorie werd 
naar voren gestuurd. Drie minuten in 
blessuretijd werd afge�oten door de 
goed leidende scheidsrechter Van 
der Ploeg. Ondanks dit verlies staat 
Limmen nog steeds bovenaan met 
een verschil van vier punten met 
Koedijk.  
We gaan vakantie vieren en we zien 
elkaar weer in 2023 als we gezamen-
lijk naar Egmond aan de Hoef �etsen 
voor een beter resultaat.

Limmen - Voetbalvereniging Limmen heeft het eerste verlies van dit 
seizoen moeten incasseren. Het werd 1-0 voor thuisploeg De Rijp, maar 
Limmen behoudt wel de koppositie. In een bomvol De Rijp was het moei-
lijk parkeren vanwege het midwinterfeest. Zeker vijfentwintig aanhan-
gers van Limmen waren per �ets (gratis) over het pontje bij Akersloot 
gegaan om hun ploeg aan te moedigen. De terugreis was niet vrolijker 
dan heen, toen de ploeg getrakteerd werd op warme glühwein.

Eerste verlies van Limmen 
tegen agressief De Rijp

De �etsgroep op weg naar De Rijp. Foto: Willem Koot

Door Nico Adrichem

Een zeer povere start dus, maar na 
een kwartier hadden we gelukkig de 
controle wel en moest Purmerend 
zich beperken tot tegenhouden. Dit 
lukte hen niet, want achtereenvol-
gens Lex Broertjes en Tom Adrichem 
vonden het net. In die fase was 
Purmerend rijp voor een walk-over, 

maar nonchalance en verkeerde 
keuzes van onze jongens hielden hen 
in leven. En dan zie je dat je vlak voor 
rust de 2-2 ook nog in de schoot 
werpt; niet met het allerbeste gevoel 
de thee genuttigd dus.

Na rust was het ook weer even 
zoeken, maar gezegd mag worden 
dat onze wissels het goed deden en 

dat de spelers die graag de bal 
willen, deze ook kregen en er iets 
goeds mee deden. Jelle van der Eng 
wist via een vrije trap en een terechte 
strafschop de wedstrijd onze kant op 
te krijgen en Purmerend gooide het 
hoofd in de schoot. Doelman Cas 
Hoogland pakte nog een geweldige 
bal en maakte zo een eerder foutje 
goed, maar verder was het Meervo-
gels dat de dienst uitmaakte.

Lex Broertjes onderstreepte dat nog 
met een goeie goal (2-5) en daarna 
werden er nog enige kansen op meer 
verkwanseld. Na een kleine tien 
minuten blessuretijd �oot de prima 
leidende arbiter Schoonhoven voor 
de laatste keer en mocht hij het 
administratieve gedeelte van deze 
wedstrijd, waarin Purmerend toch 
wel gefrustreerd een groot aantal 
kaarten pakte, aanvangen. Daar 
hadden wij maling aan en we 
vertrokken met een grote glimlach 
van sportpark Weidevenne.

Programma:
Volgende week – ijs en weder 
dienende – een inhaalprogramma:
Zondag 18 december 14.00 uur: 
Meervogels ’31 - Alcmaria Vitrix
De laatste voor de winterstop: laten 
we er nog eens met z’n allen achter 
gaan staan.

Akersloot - Meervogels ’31 2 was vrij, dus het vlaggenschip vertrok met 
een goedgevulde selectie naar Purmerend om daar de plaatselijke FC te 
bestrijden. Het verdedigende strijdplan was enigszins aangepast, maar 
binnen vier minuten konden we al met de billen bloot en dat was niet 
eens de eerste kans die we weggaven.

Meervogels zet FC Purmerend aan de kant

Koen Lamberts geconcentreerd aan de bal. Foto: Ingrid Adrichem

Castricum - Vrijdag vond in het club-
gebouw van TTV Castricum aan de 
Gobatstraat 12a een regiotoernooi 
tafeltennis plaats. Tafeltennissers uit 
Limmen, Uitgeest en Castricum streden 
met elkaar in een Zwitsers toernooi. Dit 
systeem komt oorspronkelijk uit de 
schaakwereld: na elke ronde kun je 
stijgen of dalen naar aanleiding van 
het resultaat. Je kunt het vergelijken 
met een soort laddertoernooi, waarbij 
de beste tafeltennissers komen boven-
drijven. De top 3 werd volledig bezet 
door spelers van TTAZ uit Uitgeest, met 
Patrick Rasch als winnaar van het toer-
nooi. Foto: TTV Castricum

Uitgeesters leidend bij 
regiotoernooi tafeltennis

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Als momenteel vaste middenmoter 
was Vitesse het min of meer aan zijn 
stand verplicht om met de drie 
punten een nog stevigere plek in de 
middenmoot te veroveren. De thuis-
ploeg zocht dus ook meteen de 
aanval en was in de eerste vijf 
minuten al twee keer gevaarlijk voor 
het doel van keeper Sam Heijne. En 
in de 8e minuut zag hij een kopbal 
van Joey van Esveld rakelings voor-
langs zijn doel gaan. Maar daarna viel 
dat openingso�ensief een beetje stil 
en dat leek Uitgeest de nodige moed 
te geven. Toch was het diezelfde Joey 
van Esveld die in de 23e minuut aan 
de basis stond van een mooie combi-
natie vanuit de middencirkel, die via 
Rik Beentjes en Jesse Arendse door 
hemzelf werd afgerond: 1-0. Ook na 
die tegenslag bleef Uitgeest de 
aanval zoeken en was met een 
afstandsschot net over de lat en een 
pegel op de paal dichtbij de op dat 
moment verdiende gelijkmaker, 
maar zover kwam het niet.

Na rust zette de thuisploeg er 
meteen de druk weer op, waarschijn-
lijk mede door een donderspeech 
van de ontevreden technische staf in 

de rust! En dat had e�ect, want het 
eerste kwartier na rust kwam 
Uitgeest er nauwelijks meer aan te 
pas. Desalniettemin was de eerste 
grote kans voor de bezoekers toen 
een lage voorzet vanaf rechts door 
alles en iedereen gemist werd. Maar 
het o�ensief van Vitesse resulteerde 
in de 57e minuut toch in een 2e 
tre�er toen Rick Poel uit een corner 
vanaf links de bal wist binnen te 
koppen: 2-0. Vijf minuten later was 
spits Max Lodewijks zelfs dichtbij een 
3e tre�er, maar die zag zijn schot net 
langs de verkeerde kant van de paal 
vliegen. Uitgeest ging ook daarna 
bewonderenswaardig op zoek naar 
een aansluitingstre�er zonder echte 
kansen te creëren. Toch moest 
keeper Tom Laan nog wel zijn klasse 
tonen toen Uitgeest een vrije trap 
kreeg op een meter of twintig 
afstand midden voor doel, maar met 
zijn vuisten wist hij de clean sheet 
van dit seizoen veilig te stellen.

Voor Vitesse is het nog geen winter-
stop, want komend weekend staat 
het inhaalduel thuis tegen Kolping 
Boys op het programma. Bijzonder 
daarbij is wél dat het aanvangstijd-
stip dit keer niet 14.00 uur is, maar 
13.00 uur! Dit in verband met de 

Vitesse doet wat het moet 
doen en verslaat Uitgeest: 2-0
Castricum - Eindelijk stond er weer eens een streekderby op het 
programma voor Vitesse, want FC Uitgeest was te gast op de Puikman. En 
dat was alweer zo’n acht jaar geleden dat beide ploegen in competitie-
verband tegenover elkaar stonden. Maar waar Vitesse als nieuwkomer in 
de 1e klasse onverwacht goed presteert, daar beleeft het team uit 
Uitgeest tot nu toe het slechtste seizoen in deze klasse sinds 2017! Met 
slechts twee punten uit elf duels gaan ze de winterstop in! En ondanks 
best aardige fases tijdens het duel was ook wel duidelijk dat dat de ploeg 
het gezien het vertoonde spel de 2e competitiehelft héél lastig gaat 
krijgen om aan (versterkte) degradatie te voorkomen.

Helaas zorgde deze actie van Max Lodewijks niet voor de 3-0. Foto: aangeleverd

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl
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Namens organisator SportsGen laat 
Ed Kuijper weten: ,,Afgelopen coron-
aperiode zat ik met mijn vriend Paul 
de Munnik te denken aan nieuwe 
mogelijkheden die binnen de maat-
regelen pasten. Daar kwam Summer 
Sundays uit voort. Twee optredens 
van maximaal honderd bezoekers op 
een zondag op een bijzondere 
locatie. Zowel Assendelft, Noord-
beemster, Loosdrecht, Wormer als 
Hilversum waren uitverkocht. Echt 
geweldig leuk. We hebben besloten 
om hier een vervolg aan te geven in 
de vorm van intieme kerkconcerten.’’ 
Paul de Munnik en Ricky Koole zullen 
eigen werk brengen, maar ook hun 
favoriete kerstliedjes ten gehore 
brengen. Het voorprogramma wordt 
verzorgd door David Middelho�, 
voormalig tekstschrijver en gitarist 

van Acda & De Munnik. Middelho� 
heeft onlangs een eigen plaat uitge-
bracht. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.facebook.com/
Special-Concerts-100873691687432.

Paul de Munnik en Ricky Koole 
in Protestantse kerk Limmen
Limmen - Op zondag 18 december zullen Paul de Munnik en Ricky Koole 
twee intieme en exclusieve concerten geven in de Protestantse kerk aan 
de Zuidkerkenlaan 23. Ze brengen mooie kerstliedjes ten gehore in het 
kader van de Take Me To Church Tour.

Paul de Munnik en Ricky Koole. 
Foto: aangeleverd

De start is op donderdag 12 januari 
om 14.00 uur. De lessen duren 2,5 
uur en de lesstof sluit aan op de 
methode ‘Standaard Hoog’, verdiept 
de kennis en techniek en structureert 
het spel verder. Aan de orde komen 
verdieping en uitbreiding van de 
biedtechniek met nadruk op de 
achterliggende logica, uitbreiding 
van de afspeltechniek zowel van 
troef- als SA-contracten, ver�jning 
van het tegenspel en slembieden. In 

overleg kunnen ook door cursisten 
aangedragen onderwerpen worden 
behandeld. De locatie voor deze 
cursus is cultureel centrum Vrede-
burg aan de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. Als u belangstelling voor 
deze cursus heeft, kunt u dat kenbaar 
maken door een e-mail naar bridge-
cursusheiloo.limmen@gmail.com te 
sturen. Voor meer info kunt u terecht 
bij Hanneke Stolp, bereikbaar via 
telefoonnummer 06 24795837.

Bridgecursus voor gevorderden 
start 12 januari in Vredeburg
Limmen/Heiloo - Bridgeclub Limmen en Bridgeclub Sans Atout Heiloo 
bieden samen een nieuwe bridgecursus aan voor gevorderden. Hiervoor 
is een bevoegd en ervaren bridgedocent aangetrokken. De cursus 
bestaat uit twaalf lessen.

Castricum - In de week van 20 tot 25 
maart 2023 is de jaarlijkse collecte-
week van Reuma Nederland. Reuma is 
van grote invloed op het dagelijks 
leven van meer dan twee miljoen 
Nederlanders en dat aantal is stij-
gende, met name omdat we steeds 
ouder worden. Mensen met reuma 
willen graag gewoon mee doen, maar 
kunnen dat niet vanwege vaak chroni-
sche pijn. Ze zijn regelmatig vermoeid, 
hebben fysieke beperkingen en 
kunnen niet vrij leven, werken en 
bewegen. Dat is de impact die reuma 
heeft en dat mogen we niet 
accepteren.
Reuma Nederland heeft veel geld 
nodig voor onder andere onderzoek 

en de huis-aan-huiscollecte blijft een 
belangrijke bron van inkomsten. Daar 
heeft de organisatie uw hulp bij 
nodig! Het is voor u maximaal een 
uurtje lopen in de buurt van uw keuze. 
Gezonde beweging en u spreekt nog 
eens iemand…! Men zoekt in heel 
Castricum collectanten, maar met 
name in de volgende appartementen-
gebouwen: De Weere, C.F Smeetslaan, 
Landzicht, Duinzicht, Zeezicht en De 
Loet. 
Wilt u helpen? Neem dan contact op 
met Edith Sibinga (edithsibingawater-
mann@gmail.com) of Paulien Corne-
lissen (paulien@cornelissenweb.eu). U 
kunt ook mailen met Reuma Neder-
land: vrijwilligers@reumanederland.nl.

Collectecomité Castricum zoekt 
collectanten voor Reuma Nederland

Castricum - Plogging Castricum komt 
op 17 december weer in actie. Net als 
afgelopen zomer wordt dan het 
strand ontdaan van zwerfvuil. Op een 
snikhete augustusdag haakten de vrij-
willigers aan bij de Beach Cleanup van 
Stichting De Noordzee. Zij vroegen 
aandacht voor de schade die rondslin-
gerend peuken aanrichten. In oktober 
volgde een opruimactie op het Stati-
onsplein. Ook hier wilden de vrijwil-
ligers de �lters opruimen. Met name 

rondom de bushalte waren het er 
schrikbarend veel.
Plogging Castricum vraagt daarom de 
gemeente of het mogelijk is om daar 
één of meerdere asbaktegels te 
plaatsen. Plogging Castricum is een 
initiatief van GroenLinks Castricum. 
Iedereen is welkom, ongeacht poli-
tieke voorkeur. Meedoen? Kom 
zaterdag naar het strandplateau om 
14.00 uur. Heb je zelf een plogging-
stok, neem die dan mee!

Wie gaat er mee: ploggen aan zee!

Akersloot - Heb je a�niteit met 
kinderen en wil je graag met ze 
werken of ervaring hiermee opdoen? 
Het succes van het Peutercafé in 
Castricum heeft geleid tot uitbrei-
ding naar Limmen en Akersloot. 
Inmiddels is Limmen ook een succes, 
in Akersloot start het Peutercafé in 
januari. Dit is alleen mogelijk met de 
hulp van vrijwilligers. Als vrijwilliger 
open je elke dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur de deuren om de kinderen 
tot vier jaar met hun (groot)ouders 
welkom heten. Daarna start je een 
activiteit zoals knutselen of voor-
lezen. Je bezorgt de peuters een 
leuke en leerzame ochtend, samen 
met andere peuters, zodat zij alvast 
sociale vaardigheden opdoen. Het 
vindt plaats in Bibliotheek Akersloot 
aan de Rembrandtsingel 1. Belang-
stellenden kunnen via vip@welzijn-
castricum.nl contact opnemen.

Peutercafé Akersloot 
zoekt vrijwilligers

Als vrijwilliger van het Peutercafé 
bezorg je de foto’s een leuke en 
leerzame ochtend. 
Foto: Stichting Welzijn Castricum

Mensen zijn hun dorp ontvlucht en 
hebben een veilig heenkomen 
gezocht in de stad. Op het platte-
land zijn alle scholen gesloten. In 
de provinciehoofdstad Ouahi-
gouya, waar zich het kantoor van 
de organisatie bevindt, probeert 
men zo veel mogelijk ontheemde 
leerlingen toch onderwijs te 
bieden. Leerlingen krijgen les in de 
schaduw van een boom, onder een 
afdakje van stro, in een tent of in 
voormalige opslagruimtes. Veel 
kinderen zitten op de grond door 
het gebrek aan schoolbanken. 
Schoolboeken zijn er nauwelijks. 
De leraar schrijft de les op het 
schoolbord en de leerlingen 
moeten dit overschrijven in hun 
schrift. Maar veel leerlingen 
hebben alleen maar een leitje.

Stichting WOL heeft ruim duizend 
leerlingen een tas met schoolmate-
riaal kunnen geven. Men heeft vier 
tenten kunnen plaatsten bij 
scholen die ontheemde leerlingen 
opvangen. Bij twee scholen werden 
latrines gebouwd. Verder kwamen 
er honderden schoolbanken en 
tientalen verplaatsbare school-
borden voor veertien scholen. Maar 
nog is er groot gebrek aan van 

alles. Helpt u mee om de 
ontheemde leerlingen beter onder-
wijs te kunnen geven? Een tent als 
noodklaslokaal kost 3.900 euro, 
een schoolbank 65 euro, een 
schoolboek 5 euro, een tas met 
schoolmateriaal 15 euro en een 
verplaatsbaar schoolbord 125 euro. 
Uw bijdrage is welkom op NL18 
RABO 0336 4264 77 t.n.v. Stichting 
WOL of scan de QR-code. Bij dit 
artikel. 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen 
met meer informatie over de situ-
atie van de ontheemde leerlingen 
en andere projecten? Stuur dan 
een e-mail naar info@stichtingwol.
com om aan te melden.

Limmen - Al meer dan dertig jaar is Stichting WOL (Werkgroep Ontwikke-
lingssamenwerking Limmen) actief in het West-Afrikaanse land Burkina 
Faso. Vele jaren heeft men met veel succes gewerkt aan onderwijsverbe-
tering. Burkina Faso is nu helaas getro�en door Jihadistische aanvallen, 
ook in het betre�ende werkgebied.

Hulp aan ontheemde 
leerlingen in Burkina Faso

Voor de leerlingen van het college van Oula heeft Stichting WOL een tent kunnen 
plaatsen op onderwijscomplex Zoodo. Foto: Stichting WOL

Castricum - Met een overtuigende eindstand van 9-0 is Vitesse ’22 JO17-1 
afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse. De thuis-
wedstrijd op de Puikman werd gewonnen van Odin ‘59 uit Heemskerk. Na een 
stroef begin in de eerste fase hebben ze zich met goed veldspel herpakt in de 
tweede fase. Groot feest op het veld, waar de beker en medailles in ontvangst 
werden genomen met daarna een rondje door het dorp op de platte kar. Foto: 
Cees Dekker

Vitesse ’22 JO17-1 kampioen!

Castricum - Het electriciteitsnet 
raakt vol en dat zorgt voor 
problemen bij de netbeheerder. 
Liander zet voorlopig een stop op 
nieuwe zonnedaken, zoals die van 
verhuisbedrijf Aad de Wit, en vraagt 
ondernemers hun stroomproductie 
tegen vergoeding te verplaatsen 
naar een ander moment.
De stop op grote zonnedaken, 
zonneweides en windmolens betreft 
elf gemeenten in Noord-Holland, 
waaronder Castricum. De aanleg van 
zonnepalen op daken en in 
weilanden steeg door de mogelijk-
heden voor subsidies, waardoor de 
aanleg van deze stroomopwekkers 
�ink steeg. Liander werkt nu met 
wachtlijsten voor ondernemers die 
willen terugleveren. Volgens de 
netbeheerder neemt de kans op 
grote en langdurige stroomstoringen 
‘enorm toe ’als er geen actie wordt 
ondernomen. Ondernemers die nu al 
duurzaam opgewekte energie terug-
leveren aan Liander kunnen dit 
blijven doen. De ontwikkelingen 
hebben geen gevolgen voor consu-
menten die stroom verbruiken of 
terugleveren met hun zonnepanelen. 
Vanwege de schaarse capaciteit op 
het elektriciteitsnet is het voor 
gemeenten belangrijk om zoekge-
bieden voor grootschalige energie-
opwek in het kader van de Regionale 
Energietransitie (RES) concreter te 
maken. Dit helpt om de realisatie en 
aansluiting richting 2030 goed op 
elkaar aan te sluiten.

Electriciteitsnet raakt 
vol, Liander zet rem 
op nieuwe projecten






