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Crowdfundingsactie voor 
doodzieke Castricumse

In de woning van Harry en El-
ly Smit, de ouders van Birgit, zijn 
de emoties duidelijk voelbaar. Er 
heerst een verdriet, ongeloof en 
een gevoel van machteloosheid. 
Twee weken geleden werd het le-
ven van de familie volledig op zijn 
kop gezet. Dochter Birgit liet per 
telefoon weten dat ze in het zie-
kenhuis lag. ,,Ze meldde zich in 
het ziekenhuis omdat ze last had 
van spierkrampen in haar lijf”, legt 
zus Daphne uit. Moeder Elly: ,,Bir-
git had al langere tijd af en aan li-
chamelijke klachten. Toen ze uit-
eindelijk naar het ziekenhuis ging 
omdat ze al dagen bijna niets an-
ders kon dan op bed liggen, werd 
ze direct opgenomen.” Daph-
ne: ,,Er is bloed afgenomen, ze is 
meermalen onderzocht, er is een 
punctie geweest en ze is door de 
scan gegaan. Toen bleek dat het 
foute boel was.”

Vergevorderd stadium
Als de familie het medische dos-
sier van Birgit onder ogen krijgt, 
blijkt de situatie nog erger dan 
ze vermoeden. Broer Jasper: ,,We 
wisten dat het erg was, maar de 
kanker bleek door haar hele lijf te 
zitten.” Daphne: ,,We hadden ver-
wacht dat we nog minimaal een 
paar weken hadden om ervoor 
te zorgen dat Birgit naar huis kon 
komen, maar we moesten ineens 
heel snel schakelen.” De artsen 
van Birgit constateren dat de Cas-
tricumse niet naar huis kan vlie-

gen. Voor de familie is het geen 
optie om met z’n allen naar Aruba 
te gaan: moeder Elly lijdt al jaren 
aan Parkinson en is niet in staat 
om de reis te maken.

Terugvlucht: kostbare operatie
Na online onderzoek komt de fa-
milie in contact met een repatri-
eringsservice die zich internatio-
naal inzet om mensen waar dan 
ook ter wereld naar huis te krij-
gen. ,,Een hele kostbare operatie”, 
legt vader Harry uit. ,,Omdat de-
ze organisatie alle verantwoorde-
lijkheid voor het transport draagt, 
hangt er een � ink prijskaartje aan. 
Ook vanwege het risico op moge-
lijke calamiteiten en omdat het 
medische transport alleen op de 
allerveiligste manier mag plaats-
vinden. Ze regelen eigenlijk alles: 
van bed tot bed.”

Niet zonder risico
Birgit mag alleen liggend ver-
voerd worden met een specialis-
tisch medisch team om zich heen 
en de vlucht is niet zonder risico. 
,,Wij hebben alle vertrouwen in 
deze organisatie en de mensen 
die Birgit tijdens de vlucht bij-
staan.” Ook man Patrick en kinde-
ren Danoe (9) en Noeska (7) moe-
ten met de vlucht mee.

‘Naar huis om te sterven’
Om de rekeningen, die al voldaan 
moesten worden, te kunnen be-
talen zijn er schulden gemaakt. 

Vorig weekend startte de familie 
een crowdfundingsactie om geld 
in te zamelen voor de thuiskomst 
van Birgit. ,,De reacties die we 
krijgen zijn hartverwarmend, het 
is zo bijzonder om te ervaren hoe 
mensen met ons meeleven”, zegt 
Harry. Als de Castricumse weer in 
Nederland is, zal ze bij haar ou-
ders thuis worden verzorgd. Har-
ry: ,,Er komt een ziekenhuisbed 
in de kamer en we hebben thuis-
zorg geregeld. Drie jaar geleden 
vertrok ze voor een nieuw avon-
tuur op Aruba. Een nieuw leven. 
Nu komt ze terug naar huis om te 
sterven.”

Hartverwarmende reacties
De familie Smit heeft inmiddels 
al €24.000 ingezameld voor de 
terugvlucht van Birgit. Ze zijn 
ontroerd over de massale res-
pons op hun oproep om te do-
neren. ,,We zijn ontzettend dank-
baar voor elke euro die wordt ge-
stort. Daar willen we de mensen 
hartelijk voor danken. Het sterkt 
ons enorm.” Doneren voor Birgit? 
Dat kan via de website www.go-
fundme.com/f/we-halen-samen-
birgit-naar-nederland of scan on-
derstaande QR code (Mardou van 
Kuilenburg) 

Castricum - Ruim twee weken geleden wordt de Castricumse Bir-
git Smit (47) op Aruba gediagnosticeerd met uitgezaaide borst-
kanker. De ziekte blijkt zo vergevorderd dat ze niet meer naar 
Nederland kan reizen. Haar familie zet alles op alles om medisch 
transport te regelen zodat Birgit thuis kan sterven. ,,Dit is haar 
laatste wens. De kosten kunnen oplopen tot zo’n veertigduizend 
euro. Dat hebben we gewoon niet.”GELDIG  18 t/m 24 DECEMBER 2019
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Spelregels:
De tweede aankoop van dezelfde of lagere 
prijs mag u dus (bijna) gratis meenemen. 
M.u.v. reparaties en bestellingen. Let op: deze 
aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.
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BIJ ELKE AANSCHAF EEN 2E SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!
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elders in deze krant
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De

winter

UITNODIGING 
Burgemeester en wethouders van Castricum

nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op

6 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur
in het gemeentehuis Castricum

U bent van harte welkom om samen met 
het college van burgemeester en wethouders, 

raadsleden, vertegenwoordigers van 
verschillende organisati es, verenigingen 

en inwoners van Castricum terug te kijken 
op 2019 en het glas te heff en op het nieuwe jaar.

Wij wensen u fi jne feestdagen toe 
en ontmoeten u graag op 6 januari!

A. Mans,                                        .A. Suanet,
burgemeester                               gemeentesecretaris

HEERHUGOWAARD   MIDDENWAARD 44   T  072 737 01 05

BESTELLEN KUNT U OP 
WWW.DEROSET.NL

 DE ROSET WENST U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 

BESTELLEN KUNT U OOK OP WWW.DEROSET.NL

BIJ EXPERT
CASTRICUM VANAF

ZATERDAG 21
DECEMBER CANDLE-

LIGHT SHOPPING 20% 
KORTING OP HEEL
VEEL ARTIKELEN

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

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

OVENVERS 
DUROC RIBSTUK 
met honing en verse tijm

100 gr € 2,99
MOSTERD, OSSENSTAART  

OF CHAMPIGNONSOEP
1 POT € 6,99

VLEESWARENTRIO:
RUNDERROLLADE

SERRANOHAM
GEVULDE KALFSBORST

SAMEN € 6,99

Biologische slagerij

WIJ VERKOPEN
HERT, REE, ZWIJN,  

FAZANT, PATRIJS, HAAS
VERS UIT DE JACHT

BESTEL OP TIJD!!

Volgende week verschijnt 
er geen Castricummer

Voor de Castricummer 
van donderdag 2 januari 
redactie en advertenties 

aanleveren voor maandag 
30 december 12.00 uur.
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 21 december
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: geen viering 

Corneliusparochie Limmen
19.00 uur: in de Protestantse 
Kerk, Meditatieve Boeteviering 
met Liturgisch koor, voorganger 
Pastor K. Kint

Zondag 22 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: Pastor Eveline Maset-
ti, gelijktijdig op radio Castricum

RK. St. Pancratiuskerk 
10.30 uur: Pastoor Kaleab en Dia-
ken Marcel de Haas met samen-
zang

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur: Geert Balder

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur: in de Heeren van Lim-
men, Woord- en Communievie-
ring met spontaan koor, voor-
ganger Pastor K. Kint

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur: Ds. R.J. Blaauw

Maandag 23 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur: Taizé-avondgebed

Dinsdag 24 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
17.00 uur: Ds. Susan ten Heeuw. 
Kerstgezinsviering
21.00 uur: Pastor Eveline Maset-
ti. Oecumenische Kerstvesper 
m.m.v. Liturgiekoor 
23.00 uur: Mevr. A. Winter pre-
dikant in opleiding, Kerstnacht-
dienst

R.K. St. Pancratiuskerk  
17.30 uur: Pastoor Kaleab, Kerst-
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor 
De Sterretjes
20.00 uur: Pastor Anton Over-
mars, Kerstviering m.m.v. Cantare
22.30 uur: Pastoor Kaleab, Kerst-
viering m.m.v. Gemengd Koor

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
19.00 uur: Kerstdiner

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
19.00 uur: Ds. Angelique Rijlaars-
dam en Pastor Anton Huisman, 
Kerstavondviering m.m.v. zange-
res Lilian en gitarist Daan

Corneliusparochie Limmen
16.00 uur: Kleuterkerst, voorgan-
ger Pastor J. Olling.
19.00 uur: Woord- en Communie-
viering met kinderkoor, voorgan-
ger Pastor J. Olling
21.30 uur: Woord- en Communie-
viering met spontaan koor, voor-
ganger Pastor J. Olling
23.30 uur: Woord- en Communie-
viering met Liturgisch koor, voor-
ganger Pastor J. Olling.

Protestantse Gemeente Limmen:
22.00 uur: ds. H. Ruitenbeek

Woensdag 25 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: dhr. A. Brinkman predi-
kant in opleiding m.m.v. Cantorij

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: Diaken Marcel de Haas, 
Woord- en Communieviering 
m.m.v. Jubilate

Corneliusparochie Limmen
10.30 uur: Woord- en Communie-
viering met Gemengd Koor, voor-
ganger Pastor J. Veldt.

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur: Ds. F.J. van der Wind

Donderdag 26 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk.
10.00 uur: geen dienst

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: Pastoor Kaleab met sa-
menzang

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

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

HUISARTSEN

Nieuwkomers
Het had wat voeten in aarde met 
instanties, �nanciers en gemeen-
te. Maar Essam Alassaad heeft zijn 
eigen bedrijf. Een groot- en detail-
handel in Oriëntaalse delicates-
sen en kwaliteitsproducten. De-
ze worden geïmporteerd uit het 
Midden-Oosten door House of 
Palmyra. Op deze wijze willen ze 
laten zien wat het Midden-Oosten 
te bieden heeft. In de loods mag 
ik dan ook dadels met noten, cho-
colade en allerlei ander lekkers 
proeven. Heerlijk!  
Allemaal halal, vertelt Essam 
trots. Hoezo? Essam legt uit dat 
in het meeste snoepgoed gelati-
ne wordt gebruikt. Dat is gemaakt 
van slachtafval of botten van rund 
en varkens. Niet halal noch ve-
getarisch is gelatine, weet ik als 
moeder van kinderen die vegeta-
rische zijn. Meerdere malen heb 
ik de kerstbavoir zien inzakken 
omdat ik geen gelatine kon ge-
bruiken. Alternatieven zijn er wel 
maar dat lukt toch niet helemaal. 
Deze lekkernijen met alleen na-
tuurproducten zijn heel goed ge-
lukt! Ook verkoopt hij natuurlijke 
zepen die volledig biologisch af-
breekbaar zijn en cadeauartike-
len. 

Gevaarlijke overtocht
Toen Essam ten einde raad be-
sloot de gevaarlijke overtocht 
over zee te maken vanuit Turkije, 
zag hij een zwarte, dreigende zee. 
Er was een lange reis aan voor-
afgegaan waarbij het zijn zus en 
zoon lukte om met het vliegtuig 
naar Nederland te gaan. Essam, 
zijn vrouw en dochter bleven ach-
ter. Wanhopig, ze wilden bij hun 
zoon blijven. 
Ten einde raad besloot Essam de 
gevaarlijke reis over de zee te ma-
ken. ,,Ik stond op een avond bij de 
zee waarvandaan ik met de boot 
zou gaan. Pikzwart en dreigend 
zag het eruit lopend naar de boot 
voelde ik: dit moet je niet doen. Ik 
ben naar mijn vrouw gegaan om 
haar te vertellen dat ik het niet 
zou doen met die boot. De vol-
gende dag hoorden we dat die 

boot gezonken was. Voor ons was 
het een geluk. Temeer daar we 
ook diezelfde dag bericht kregen 
van de IND dat we in het kader 
van gezinshereniging naar Neder-
land konden komen. Ik realiseer 
me heel goed dat de mensen op 
die boot veel minder geluk heb-
ben gehad en ik begrijp ook waar-
om mensen ten einde raad in zo’n 
bootje stappen.  Dit was in augus-
tus 2014. Waarom Nederland? Al-
leen maar omdat ik gehoord had 
dat het een �jn land is. Hoe het zit 
met huisvesting en inkomens wist 
ik allemaal niet.”

Ondernemers
,,In Syrië heb ik samen met mijn 
vrouw bedrijven opgebouwd.  We 
hadden een goed leven met een 
mooi huis. We moesten alles ach-
terlaten. Het ondernemen zit ons 
allebei in het bloed en we wil-
den hier aan het werk. Aanvan-
kelijk stuitte ik overal op muren 

maar met hulp van een jobcoach 
via de gemeente en de Castri-
cumse Ondernemers Vereniging 
hebben we die muren steen voor 
steen afgebroken. Voor mijn in-
burgering deed ik in 2017 staats-
examen en nog even dan spreek 
ik accentloos Nederland. Het liefst 
had ik een winkel in het centrum 
van Castricum gewild. In de Burg-
meester Mooijstraat, daar droom-
de ik van. Dat is het niet gewor-
den, maar dit bedrijf dus wel. We 
staan ook op de markt in Bakkum. 
Vooral om te leren en te ervaren 
hoe het hier allemaal werkt.” 

Het gezin
,,De kinderen zijn Nederlanders 
en ze spreken de taal vloeiend. 
Ze hebben het hier erg naar hun 
zin met vriendjes en vriendinne-
tjes. We hebben een tweeling van 
acht jaar en onze jongste zoon is 
vijf. We zijn nu veilig en de kinde-
ren kunnen een toekomst opbou-
wen. Er is goed onderwijs en goe-
de gezondheidszorg. Soms zeg-
gen we tegen elkaar: waarom zijn 
we niet hier geboren? Het maakt 
zoveel uit waar je ter wereld komt. 

We hebben geen naaste fami-
lie meer in Syrië. De moeder van 
mijn vrouw overleed in Syrië toen 
wij hier waren. We konden niet 
naar de uitvaart. Daar hebben we 
veel verdriet om gehad. In Castri-
cum hebben mensen in de kerk 
met en voor ons een dienst geor-
ganiseerd om afscheid te nemen 
van de moeder van mijn vrouw.”

Iets teruggeven
,,Mensen hier zijn hartelijk en be-
reid je te helpen. Daar zijn we in-
tens dankbaar voor.  Naast de hulp 
vanuit het dorp heb ik ook hulp 
gekregen van twee van mijn bes-
te vrienden die in Koeweit werken 
en wonen. Zij zijn de investeer-
ders en tevens partners in het be-
drijf. Met ons talent voor het on-
dernemerschap kunnen wij iets 
teruggeven aan de Nederlandse 
samenleving. Ook vraag mij af of 
ik nog iets anders kan geven bij-
voorbeeld aan de Voedselbank. 
Als we op het schoolplein bij de 
Cunera school staan ben ik zo blij 
dat ik samen met die andere ou-
ders en mijn gezin in een nieuw 
leven ben.” (Ans Pelzer)

In deze rubriek komen mensen aan het woord die recent in Castri-
cum zijn komen wonen. Soms van heel ver weg. Ze zijn allemaal 
nieuw het dorp. Wat vinden ze van Castricum? Dit keer: Essam 
Alassaad en zijn gezin uit Syrië.

Corneliusparochie Limmen
10.30 uur: Woord- en Communie-
viering met Harmonie Excelsior, 
voorganger Pastor J. Olling.

Zaterdag 28 december
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: Diaken Marcel de Haas, 
woord- en communieviering met 
samenzang

Zondag 29 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: Ds. Suzan ten Heeuw, 
gelijktijdig op radio Castricum

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: Pastor Anton Over-
mars met samenzang

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur: Getuigenis en Dank-
dienst

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur: Ds. Z. Zuidema

Maandag 30 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur: Taizé-avondgebed

Dinsdag 31 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur: Ds. S. Rozendal uit Alk-
maar, oudjaarviering

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur: Pastoor Kaleab, m.m.v. 
Jubilate

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
15.00 uur: Ds. Angelique Rijlaars-
dam, herdenken van overlede-
nen.

Protestantse Gemeente Limmen
19.00 uur: Oecumenische Oude-
jaarsdienst

Woensdag 1 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: geen dienst

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: Diaken Marcel de Haas, 
Woord- en Communieviering 
met samenzang

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

Overledenen:
Limmen: 06-12-2019 Geertruida 
Catharina Valkering, weduwe van 
Wilhelmus A. Nanne.

Geboortes:
Akersloot: 09-12-2019 Sven Dolf 
van Duin, zoon van Jordy van 
Duin en Sjanne A. de Beurs. Cas-
tricum: 09-12-2019 Luther Kaan-
dorp, zoon van Casimir Kaandorp 
en Daniëlle Beevendorp. 28-11-
2019 Chris Joshua Nathan van 
Loon, zoon van Eric. E. van Loon 
en Lisanne Hagenaar.

Leerkracht Micael Hermansson uit Zweden wilde zijn manier 
van lesgeven veranderen en deed literatuuronderzoek naar 
de hersenen en hoe mensen het meest effectief leren. Het 
resultaat was GOTD, ‘Grej of the day’ (grej=Zweeds voor ‘een 
ding’). Dit ‘recept’ breidt zich als een olievlek uit over Euro-
pa. Ook de leerkrachten Danielle en Wytske van basisschool 
Visser ’t Hooft kwamen ermee in aanraking. Na het lezen van 
het boek over deze lesmethode zijn zij samen met hun col-
lega’s naar een congres geweest hierover. In hun groepen 6, 
7 en 8 passen zij ‘Grej of the day’ vanaf dit schooljaar suc-
cesvol toe. Wij willen graag weten hoe dat in de praktijk in 
zijn werk gaat en hoe de nieuwsgierigheid van kinderen ge-
prikkeld wordt en spreken de juffen hierover. 

Wytske vertelt: ,,De ‘Grej of the day’ bestaat uit drie stappen. Je 
begint met een raadsel, een clue, en dat sturen we ook naar de 
ouders toe, zodat zij ook het raadsel zien en hun kind kunnen 
helpen. We hebben aangegeven, dat de ouders sturend daar-
in mogen zijn, maar dat zij niet gelijk de oplossing geven. De 
volgende dag geven wij een microles in acht à tien minuten. De 
kracht van die microles is dat je heel veel feiten en plaatjes geeft 
en daarover vertelt. Er staan presentaties op het digibord met 
veel plaatjes en weinig tekst. De kracht zit in het verhaal, dat je 
vertelt.” Danielle vult aan: ,,Tijdens de les maken de leerlingen 
geen aantekeningen. Na de les mogen ze kort samenvatten wat 
ze onthouden hebben, wat de weetjes waren.”

,,Het is ook niet zo dat ze tijdens de presentatie vragen gaan 
stellen,” vertelt Wytske. ,,Ze gaan naar huis en vertellen wat ze 
geleerd hebben, wat het antwoord van de clue was. Het mooie 
ervan is, dat je aan het eind van het verhaal een plaatje hebt 
van de persoon, de gebeurtenis of de plaats; in die drie catego-

rieën zijn de raadsels verdeeld.” 
Danielle: ,,Eigenlijk meer een 
gebouw, dan een plaats. Dan 
gaan ze bedenken waar ze dit 
op de kaart gaan plaatsen. De 
kaart wordt een soort spinnenweb. De kinderen gaan verbanden 
zien. Momenteel hangen er 15 ‘Grejs’. Vanochtend hebben wij 
nog gekeken wat de leerlingen nog weten van alles wat er hangt. 
We waren verbaasd over wat ze nog weten! Het boek heb ik in de 
vakantie aangeschaft, daar staan de raadsels in. We doen dit nu 
1 à 2 keer per week.”

Wytske haalt ondertussen het boek erbij, dat nog in de klas ligt. 
Ze vertelt: ,,In het boek staan 100 raadsels, op kleur verdeeld. De 
kleuren vertegenwoordigen de categorieën persoon, gebeurtenis 
en plaats.” ,,Het is een heel andere manier van leren. Sommige 
dingen komen niet aan bod in een gewone les, maar zijn wel leuk 
om te weten en heel goed voor de algemene kennis en het zien 
van verbanden”, vult Danielle aan. ,,Bijvoorbeeld: wie was Martin 
Luther King? We hadden het laatst ook over Nelson Mandela, wat 
hebben zij met elkaar te maken? O ja, vreedzaam verzet.”

,,We hoeven echt niet alles af te vinken, het zijn maar acht minu-
ten van de dag, maar het is gewoon ook iets leuks, iets anders, 
wat steeds terugkomt, zegt Wytske enthousiast. 

Op de vraag of de kinderen thuis niet gewoon alle raadsels ‘goog-
len’, antwoordt Danielle: ,,Ze mogen alles opzoeken, maar aan 
de hand van het raadsel kun je het antwoord niet altijd vinden. 
Sterker nog, ze komen met meer informatie terug, dat was bij-
voorbeeld over de Eiffeltoren het geval. ,,Juf, ik weet er nog iets 
over te vertellen,” zeggen ze dan. Ze gaan gericht door met zoe-
ken. Het is echt algemene ontwikkeling, kort prikkelen. Als je kin-
deren van nu vraagt wat ze geleerd hebben, zeggen ze meestal 
,,niets bijzonders”. Dat ging de bedenker Micael zo aan het hart, 
dat hij deze methode heeft ontwikkeld.”

Wytske sluit af: ,,Ik ga zelf ook dingen opzoeken en leer ervan. 
De ouders zijn enthousiast en wij ook. Dat moet je wel zijn om dit 
te doen, dat merken de kinderen. Ouders vragen zelfs: ,,Krijgen 
wij ook het antwoord?” Haha, dat moeten zij dan aan hun kind 
vragen. Blijkbaar wordt niet alleen de nieuwsgierigheid van het 
kind geprikkeld, maar ook die van de volwassenen.”

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van kinderen? 



Oliebollen gebakken? Lever uw gebruikte bakolie en frituurvet in. Dan krijgt het een tweede 
leven als biobrandstof. Het gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het enige dat u 
hoeft  te doen is de gebruikte oliën en vett en apart inleveren voor rec cling.
U kunt uw gebruikte frituurvet en bakolie inleveren op het afvalbrengstati on, bij het Klein 
Chemisch Afvaldepot (KCA) maar ook bij steeds meer supermarkten.

Van frituurvet naar biobrandstof 
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Onze openingstijden rond 
kerst en jaarwisseling 
De publieksbalies en gemeentehuis zijn gesloten op:
L T OP: Dinsdag 24 december sluiten publieksbalies n gemeentehuis eerder: om 15:00 uur
Woensdag 25 december (Kerst): gesloten
Donderdag 26 december (Kerst): gesloten 
L T OP: Dinsdag 31 december sluiten publieksbalies n gemeentehuis eerder: om 15:00 uur 
Woensdag 1 januari (Nieuwjaar): gesloten

et afvalbrengstati on is gesloten op
Woensdag 25 december (Kerst): gesloten
Donderdag 26 december (Kerst): gesloten
L T OP: Dinsdag 31 december sluit het afvalbrengstati on eerder, om 15:00 uur. 
Woensdag 1 januari (Nieuwjaar): gesloten

fvalinzameling rolcontainers en plasti c 
verzamelzakken)
Zie voor aangepaste data waarop het afval 
wordt ingezameld de app afvalwijzer of 
www.mijnafvalwijzer.nl. Gebruikt u een 
ondergrondse container voor huisvuil, glas, of 
papier? Houd er dan rekening mee dat deze 
door de feestdagen eerder vol kan zitt en. U 
kunt dan een andere container proberen of 
het afval nog even thuis bewaren. Zet uw 
afval er alstublieft  niet naast  

 

Agenda Raadsplein 19 december 2019 
  Commissies
19.30  21.00 Vervolgbehandeling moti es en amendementen bij woonvisie 
  2020  2025  
19.30  20.15 Moti es en amendementen bij Integraal Huisvesti ngsplan (IHP)
20.15  21.00 Commissie Algemene Zaken
  1A Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in R VVI HVC en  
  de R Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2  Vragen uit de raad
  Pauze
21.15  22.00 Programma n tegen eenzaamheid
21:15  22:00 Moti e Natuurinclusief bouwen

22:15  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Integraal Huisvesti ngsplan (IHP) onderwijs
  B Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in R VVI HVC en 
     de R Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  5 Sluiti ng

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

Het is inmiddels bijna een traditi e: 
de deelname van het Clusius 
College en burgemeester Mans aan 
de schrijfmarathon van Amnest  
Internati onal. De eerste burger deed 
ook dit jaar weer mee in het klaslokaal 
van de tweedejaars leerlingen. Met 
de schrijfmarathon wordt aandacht gevraagd voor onrecht tegen jongeren in de wereld. Overal 
ter wereld belanden jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. 
Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Dit onrecht moet stoppen. Daarom 
schrijven duizenden kinderen brieven die allemaal worden verstuurd. De stapels komen terecht 
bij de machthebbers. Met postzakken tegelijk. Probeer dat maar eens te negeren  Voor meer 
informati e: www.amnest  .nl write-for-rights 

Burgemeester 
Mans schrijft voor 
Amnesty

Eigen bijdrage voor 
Wmo-ondersteuning 
in 2020
Iedereen moet kunnen meedoen in 
de samenleving. En zoveel mogelijk 
zelfstandig kunnen (blijven) wonen. 
De gemeente regelt ondersteuning 
hiervoor via de ‘Wet maatschap-
pelijke ondersteuning’ (Wmo). Het 
kan zijn dat u een eigen bijdrage 
(abonnementstarief) moet betalen 
voor de kosten van hulp en ondersteuning. De gemeente hee   de hoogte van de eigen 
bijdrage vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. Deze bijdrage geldt vanaf 1 januari voor 
alle voorzieningen tezamen die onder het abonnementstarief vallen, ongeacht hoeveel voor-
zieningen u afneemt.

Eigen bijdrage (abonnementstarief) maximaal € 19,00 per maand
U betaalt in 2020 voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo maximaal  19,00 per 
maand. In 2019 was dit maximaal  17,50 per vier weken. 
Bent u getrouwd of heeft  u een partner? n is minimaal n van u nog geen 66 jaar en 4 
maanden (AOW-leeft ijd)? Dan hoeft  u in 2020 voor de meeste hulp uit de Wmo niets te betalen.

Voorbeelden hulp en ondersteuning
U kunt hulp en ondersteuning aanvragen als het bijvoorbeeld gaat om:
• een schoon en lee  aar huis (huishoudelijke ondersteuning)
• kunnen lopen of bewegen in en om uw huis
• het goed regelen van prakti sche zaken, bijvoorbeeld het bijhouden van fi nanciele zaken
• voldoende sociale contacten
• reizen binnen uw woonplaats regio
• een nutti  ge dagbesteding
• structuur in de dag of week.

Wilt u weten welke hulp of ondersteuning onder de eigen bijdrage van  19,00 per maand valt? 
Kijk dan op op castricum.nl wmo

Hulp aanvragen
Inwoners met behoeft e aan ondersteuning kunnen contact opnemen met het Sociaal Team. 
De consulenten kunnen direct antwoord geven of een oplossing bieden. Bij ingewikkeldere vra-
gen of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de consulent thuis voor een gesprek. Als 
het nodig is, regelt het Sociaal Team voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: 
een maatwerkvoorziening.

Uitvoering door het CAK
Het centraal administrati ekantoor (het CAK) berekent en int de eigen bijdragen. Heeft  u vragen 
over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK of lees eerst de 
informati e op hun website: htt ps: www.hetcak.nl wmo2020

Meer weten?
Heeft  u andere vragen over de Wmo? Op castricum.nl wmo leest u ook hoe u contact op kunt 
nemen met het Sociaal Team van de gemeente.

Met de feestdagen heeft  u vaak extra glasafval. Wij proberen zo goed mogelijk op het extra aan-
bod van glasafval in te spelen. Als het toch voorkomt dat de glascontainer in uw buurt vol zit, 
verzoeken wij u uw glasafval niet naast de container te plaatsen maar dit op een ander ti jdsti p 
weg te brengen. Ook kunt u het glas naar het afvalbrengstati on brengen. lasafval naast de 
container kan een gevaar opleveren voor mens en dier.

Glasafval

Vanaf 1 januari kunt u met uw grof vuil en bouwafval terecht bij alle  milieustraten in Bergen, 
itgeest  Castricum en eiloo. De openingsti jden van de milieustraten worden verruimd zodat 

er elke dag – behalve zondag-  een milieustraat open is bij u in de buurt. Op deze manier kunt 
u zelf kiezen wat u het beste uitkomt.

In het grondstoff enbeleidsplan staat dat afval beter gescheiden moet worden. Afval is grondstof 
en kan vaak worden hergebruikt. De gemeente wil het scheiden van afval makkelijker maken. 
Het openstellen van alle milieustraten voor iedereen is daarin een eerste stap. Zo kunnen we 
hier in onze gemeente ook het grof vuil zoveel mogelijk scheiden, verwerken en hergebruiken.

egbrengen is grati s
Uw afval wegbrengen naar een milieustraat is overal grati s. Afval wat u hier a  evert wordt gesc-
heiden, gerec cled en waar mogelijk hergebruikt.
Kunt u niet naar een milieustraat komen? Dan kunt u het grof vuil ook aan huis laten ophalen. 
Hiervoor wordt  14,00 per keer berekend. U kunt een afspraak maken voor het ophalen van 
grof vuil via de website van de gemeente. 

De regels voor het brengen van uw afval zijn gelijk in alle gemeenten. U kunt in elke milieustraat 
al uw afval kwijt, maar voor sommige goederen geldt wel een maximum. Onze medewerkers 
op de milieustraat zijn bekend met alle soorten afval en weten precies welke afvalsoort waar 
gestort moet worden. U kunt hen alti jd om hulp vragen, maar het is wel de bedoeling dat u uw 
afval vooraf vast  zoveel mogelijk sorteert. 

Vanaf 1 januari 2020 bent u welkom bij de buren!
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
061219 Duinmeiershof 17 in Castricum 
 het bouwen van een schuur (WABO1901976)
 Molenlei 9 in Akersloot 
 het realiseren van een opslagplaats (WABO1901980)
111219 Dorpsstraat 113 in Castricum  
 het aanpassen van de antennes (WABO1902004)

Vergunningsvrije aanvraag
 Bachstraat 31 in Castricum  
 het vergroten van de woning (achterzijde) (WABO1901857)

Buiten behandeling
 Binnengeest 51 in Akersloot . 
 het vervangen/vergroten van een tuinhuis (WABO1901749)
 Brugstraat 12 in Limmen  
 het verbouwen van de woning en het vervangen van de schuur (WABO1901733)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd, max. 6 weken
091212 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat  21 in Limmen 
 het plaatsen van een aanbouw (WABO1901739)

Vergunning verleend (reguliere procedure)
101212 Kerkweg 2c Limmen  
 het vervangen van de handelsreclame (WABO1901818)
111212 Meester Bodewesstraat 17 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901845)
131219 Van Polanenlaan 1 in Castricum. 
 het vergroten van een garage (WABO1901756)
 Geesterduin 36 in Castricum 
 aanleggen van een geluidsscherm nabij AH (WABO1901863)

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

Collecti eve festi viteiten 2020 gemeente Castricum

Het college van Castricum heeft  op grond van arti kel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Castricum (APV) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van 
de zogenaamde collecti eve festi viteiten voor 2020 aan te wijzen.
Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschrift en, conform de in de APV 
opgenomen geluidstabel, wordt verruimd voor (in) commerciële inrichti ngen. Wel blijft  de 
verplichti ng voor exploitanten van deze inrichti ngen bestaan om alles te doen of na te laten 
wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmati ge hinder te voorkomen. 
Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd zijn 
en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisati e een evenementen-
vergunning aan. 

Collecti eve festi viteiten 2020 gemeente Castricum
De volgende evenementen aanwijzen als collecti eve festi viteiten in 2020 volgens arti kel 4:2 
van de Algemene plaatselijke verordening van gemeente Castricum.

Hele gemeente
Koningsnacht  zondag 26 april 2020 op maandag 27 april 2020 vanaf 18.00 uur
Koningsdag maandag 27 april 2020

Kern Akersloot (inclusief de Woude)
Kermis Akersloot zaterdag 1 augustus 2020 tot en met dinsdag 4 augustus 2020

Kern Castricum
Kermis Castricum zaterdag 8 augustus 2020 tot en met dinsdag 11 augustus 2020

Kern Limmen
Kermis Limmen vrijdag 4 september 2020 tot en met maandag 7 september 2020

Kern Bakkum
Kermis Bakkum vrijdag 9 oktober 2020 tot en met zondag 11 oktober 2020

Offi  ciële mededelingen woensdag 18 december

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en heb je een 
tussenjaar? Of zoek je werk, en sta je open 
voor een manier om op een zinvolle manier 
bezig te zijn? Dan is het ‘Gouden Kans 
Project’ een mooie kans om je talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Als je 6 
maanden lang 20 uur per week beschikbaar 
bent, dan kun je je aanmelden op www.
goudenkansproject.nl/vraag-gouden-ti cket-
aan; er zijn 25 Gouden Tickets beschikbaar 
voor de eerste groep, die in januari begint. 

Talenten ontwikkelen
Je doet in het Gouden Kans Project in zes 
maanden ti jd bijzondere werkervaring op
met een ‘goed gevoel project’. Je begint 
samen met andere jongeren met een 
gezamenlijke startweek om jezelf, en elkaar 
beter te leren kennen. Vervolgens volg je een 
inspirerend workshopprogramma. Ontdek 
wat je interesses, talenten en doelen zijn en 
ga daar mee aan de slag. Daarna steek je, 
samen met andere jongeren, de handen uit 
de mouwen bij een maatschappelijk project. 
Je leert van elkaar! Het is een mooie kans 
om ervaring op te doen en een duidelijker 
beeld te krijgen van je toekomst.

Betrokken organisati es
Het Gouden Kans Project is een project van de gemeente Alkmaar dat voor de regio 
Noord Holland Noord wordt gecoördineerd door het RPAnhn (Regionaal platf orm 
arbeidsmarktcommunicati e). Verschillende organisati es werken samen om een goed programma 
en een passende begeleiding voor een brede doelgroep jongeren te bieden. Tot 1 oktober 2021 
kunnen 8 groepen van 25 jongeren deelnemen in de regio Noord Holland Noord. Het project 
krijgt fi nanciering vanuit het Acti eprogramma Maatschappelijke Dienstti  jd van de Ministeries 
VWS, OC&W en SZW. 

Pak jij deze gouden kans?

Over ruim een maand is het Oud en Nieuw. Het moment dat in heel Nederland vuurwerk 
wordt afgestoken. Dit mag op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar nu al ontvangt 
de politi e regelmati g klachten over het afsteken van vuurwerk.

Melden overlast door vuurwerk
Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politi e. Ook als u denkt dat iemand 
illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 
0900-8844. Vanaf vrijdag 20 december tot en met 1 januari wordt er extra toezicht gehouden op 
het afsteken van vuurwerk. De toezichthouders kunt u dan ook  rechtstreeks bellen als er vuur-
werk wordt afgestoken voor oudjaarsavond.   

Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?

Alle persoonsgegevens van inwoners staan in de Basisregistrati e Personen (BRP). 

Wie mag deze gegevens opvragen?
Deze gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wett elijke taken uitvoeren. 
Bijvoorbeeld de Belasti ngdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.
Andere instanti es die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

• 1. advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een    
     gerechtelijke procedure 

• 2. niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen 

• 3. organisati es met een maatschappelijke functi e, bijvoorbeeld op het gebied van  
     ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg 

• 4. de Sti chti ng Interkerkelijke Ledenadministrati e (SILA), die de ledenadministrati e bijhoudt  
    voor kerkgenootschappen 

Wilt u weten welke instellingen úw gegevens krijgen? Kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Geheimhouding aanvragen
Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden 
verstrekt (groepen 2, 3 en 4 hierboven)? Dan kunt u de gemeente schrift elijk verzoeken 
om uw persoonsgegevens geheim te houden. Het aanvraagformulier ‘geheimhouding 
persoonsgegevens’ vindt u op www.castricum.nl en moet per persoon worden ingevuld.
De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig 
hebben voor het uitvoeren van hun wett elijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Geen gegevens naar parti culieren of commerciële organisati es 
Uw gegevens worden zonder uw schrift elijke toestemming nooit verstrekt aan:
• commerciële instellingen 
• parti culieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie) 

Geheimhouding niet alti jd mogelijk
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft  u 
hiervoor een verzoek ingediend. Als overheidsinstellingen of andere instellingen met 
een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht deze te 
verstrekken. Het kan ook dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt, als er een 
gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw 
mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Geheimhouding stopzett en
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer laten opheff en. Het formulier 
vindt u op www.castricum.nl.

Geheimhouding bij verhuizing
Als u binnen onze gemeente verhuist, blijft  de geheimhouding van uw gegevens geldig. 
Maar ook als u verhuist naar een andere gemeente, dan hoeft  u in de nieuwe gemeente niet 
opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen. De geheimhouding blijft  van kracht totdat u 
een verzoek doet om de geheimhouding op te heff en.

Geheimhouding van uw persoonsgegevens
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April, May en June
Als de ernstig zieke moeder van 
April, May en June zich reali-
seert dat ze niet lang meer te le-
ven heeft, roept ze haar dochters 
naar huis. Ze kan dit leven pas 
met een gerust hart verlaten als 
ze weet dat er goed gezorgd zal 
worden voor haar zoon Jan. Maar 
geconfronteerd met de vraag 

blijkt al snel dat ze zich alle drie 
ongeschikt achten. Daarbij mer-
ken de zussen dat ze de laatste ja-
ren nogal van elkaar en hun broer 
vervreemd zijn. 
De vier zullen elkaar opnieuw 
moeten leren kennen, willen ze 
elkaar tot steun zijn in de moeilij-
ke tijd die komt.

Alleen op 24 en 25 december

De jonge, losbandige en soms 
wat humeurige Kate (Emilia Clar-
ke) is niet tevreden over haar le-
ven.
Niet alleen vanwege de zware 
periode die ze heeft doorstaan, 
maar ook door het irritante ge-
rinkel van de belletjes aan haar 

Last Christmas 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur

zondag, maandag & dinsdag 21.15 uur
April May en June

dinsdag 18.45 uur  woensdag 15.00 uur
Last Christmas

vrijdag 16.00 uur  zondag 18.45 uur
maandag 16.00 uur  dinsdag 18.45 uur

Knives Out
donderdag 20.00 uur  vrijdag 20.30 uur
zaterdag 21.00 uur  zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 21.00 uur
woensdag 15.00 uur

Star Wars - The Rise of Skywalker - 2D
zaterdag 15.30 uur  zondag 21.00 uur

Star Wars - The Rise of Skywalker - 3D
vrijdag 13.30 uur

The Good Liar  
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 21.15 uur  maandag 18.45 uur
Penoza

vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 18.45 uur
dinsdag 16.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet 2
vrijdag 16.00 uur

Mi Vida
zondag & dinsdag 11.00 uur

Ailo, het dappere rendier
maandag 11.00 uur

Spookuil
zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 13.30 uur

woensdag 13.00 uur
Mees Kees in de Wolken

zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 16.00 uur
The Addams Family (NL) 

zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 13.30 uur
woensdag 13.00 uur

Frozen 2 (NL) 2D
zondag, maandag & dinsdag 11.00 uur

Buurman & Buurman  
Experimenteren er op los

Programma 19 december  t/m 25 december

schoenen - zij werkt namelijk als 
elf in een kerstwinkel die het hele 
jaar door open is. Tom (Henry Gol-
ding) lijkt te mooi om waar te zijn 
als hij haar leven binnen komt lo-
pen en hij door de muur die Ka-
te om zich heen gebouwd heeft 
heen lijkt te breken. 
Terwijl Londen zich klaarmaakt 
voor de mooiste tijd van het jaar, 
lijkt niks goed te gaan voor deze 
twee, maar soms moet je gewoon 
een beetje ‘faith’ hebben.

Mindfulness: een rustige 
ontmoeting met de werkelijkheid
Castricum - Leven vanuit kalmte 
is leven met perspectief. Het per-
spectief dat opmerkzaamheid je 
geeft. Meer overzicht, meer in-
zicht en van daaruit handelen en 
leven. Mindfulness kan van grote 
betekenis zijn in de kwaliteit van 
leven. Rust, helderheid, meer ge-
nieten en het bewust ervaren van 
je eigen waardigheid. 

Het gaat er in mindfulness niet 
om dat je je goed voelt, maar 
goed voelt. Hoe helderder de za-
ken zijn die je tegenkomt in het 
leven, hoe meer bewust je er mee 
kan omgaan. Gevoelens van ver-
driet, boosheid en frustratie kent 
elk mens, maar niet elk mens laat 
zich, automatisch, door die zaken 

meenemen. Ben je boos in het 
verkeer? Wat doe je dan? Verlies 
je je daarin? Of herken je het op 
tijd, waardoor de boosheid rus-

tig opbrandt zonder dat er on-
gelukken gebeuren? Mindfulness 
is een cadeau voor jezelf. Een 
groot cadeau dat een positief ef-
fect heeft op je leven, op je direc-
te omgeving, op je werk en hoe je 
omgaat met tegenslag. 
In januari 2020 gaan weer acht 
wekelijkse trainingen starten. 
Trainer Volker Hinten is VMBN 
categorie één gecerti�ceerd, 
waardoor meestal een vergoe-
ding vanuit de aanvullende ver-
zekering mogelijk is. Interesse? 
Surf dan naar www.mindfulness-
holland.nl, of bel 06-30003065/ 
0251-673464. Email: Info@mind-
fulness-holland.nl. 
Volker Hinten, uw trainer (Foto: 
aangeleverd)

Open dag in ‘De Schakel’
Castricum - Vanwege de con-
centratie van alle (kerkelijke) ac-
tiviteiten in het nieuw ingerich-
te monumentale kerkgebouw de 
Dorpskerk en het achterliggen-
de verenigingsgebouw ‘De Scha-
kel’ heeft dit gebouw de afgelo-
pen maanden een grondige ver-
bouwing ondergaan. Voorzien 
van een geheel nieuwe eigentijd-
se inrichting en  een goed gefaci-
liteerde keuken.

Graag wil de Protestantse Kerk 
belangstellenden in de gelegen-
heid stellen een blik te werpen in 
‘De Schakel’ om met eigen ogen 
te kunnen zien wat dit gebouw 
niet alleen voor de kerkelijke ge-
meente te bieden heeft maar ook 
voor verenigingen en/of werk-
groepen. ’De Schakel’ is voor dit 
soort bijeenkomsten te huur. 
De open dag is op zondag 5 janu-
ari  van 12.00 tot 13.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Yoga en Ayurveda bij Hatha

Ayurveda is bij veel mensen be-
kend vanwege de oliemassa-
ges en het eten, maar ayurveda 
is meer dan dat. Het is een wij-
ze, eeuwenoude wetenschap met 
een alomvattende zienswijze op 
wat de gezondheid ondersteunt 
en wat de gezondheid niet on-
dersteunt. Yoga en ayurveda ko-
men beiden voort uit dezelfde in-
zichten en zijn nauw met elkaar 
verbonden. 
Belangstellenden kunnen zich nu 
al opgeven en het maakt niet uit 
of men veel of weinig yoga-erva-
ring heeft.
Els Tiers geeft les in de ronde zaal 
in Geesterhage. Ze heeft 22 jaar 
leservaring en heeft in India bij 
diverse leraren yogacursussen en 
-opleidingen gevolgd. De lessen 
zijn op maandagavond, dinsdag-

ochtend en dinsdagavond en op 

woensdagavond. 
Vragen? Neem gerust contact op: 
etiers@ziggo.nl, 06-29280490. 
Lestijden/praktische info: www.
hatha-yogacastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Vanaf 6 januari 2020 weer een nieuw thema in de 
yogalessen van Els Tiers. Voor iedereen die naast het doen van 
yogaoefeningen geïnteresseerd is in de achtergronden van yoga. 
Het nieuwe thema is de Indiase gezondheidsleer, de Ayurveda.

‘Weer te gevaarlijk’
Jaarlijkse strandrace 
mountainbikers afgelast

Richard Groot (Deining): ,,Om 
9.00 uur zijn we, samen met de 
KNWU, langs het strand gereden. 
We constateerden dat het strand 
op dat moment te smal was om 
een veilige race te garanderen. 
De verwachting was dat er nog 
zo’n vijf á tien meter strand zou 
bijkomen. Om 10.00 uur consta-
teerden we, in aanwezigheid van 
de Reddingsbrigade, dat dit niet 
het geval was. Vanwege de harde 
wind uit zee �etst men in brede 
waaiers, waardoor je veel ruim-

te nodig hebt om elkaar te pas-
seren. Bovendien zagen we dat er 
sprake was van zandafslag, waar-
door wandelaars niet konden uit-
wijken naar de duinzijde. Massa-
le valpartijen, botbreuken, aan-
rijdingen en veel negatieve pu-
bliciteit waren mogelijk het ge-
volg geweest als de race wél was 
doorgegaan. Dit risico wilden we 
niet nemen. De veiligheid van de 
deelnemers en de bezoekers heb-
ben de doorslag gegeven om de 
race af te gelasten. Toen dit be-

sluit werd medegedeeld werd er 
door de deelnemers geapplau-
disseerd.”

Wijs besluit
Ruud IJsendijk bevestigt dit laat-
ste. Hij is zojuist met enkele colle-
ga mountainbikers teruggekeerd 
uit Wijk aan Zee. Ze plaatsen hun 
�ets bij Deining om er een kop 
ko�e te drinken. ,,We wilden het 
proberen, nu we er toch waren. 
Door de harde wind was het erg 
zwaar, het strand was te smal en 
daardoor was het te gevaarlijk 
om elkaar te passeren. Ook heb je 
te maken met tegenliggers, waar-
door er valpartijen kunnen ont-
staan. Ik vind dat de organisatie 
een wijs besluit heeft genomen. 
Volgende keer beter”, aldus Ruud. 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

Castricum - Windkracht 6 tot 7 met soms �inke windstoten, op-
stuivend zand, hoge golven en dwars over het strand vliegende 
schuimvlokken bepaalden het weer afgelopen zondag aan het 
strand. De geplande strandrace voor die dag werd door de orga-
nisatie (Deining en Koninklijke Nederlandsche Wielrenunie af-
gelast. Het slechte weer en het smalle strand waren te gevaarlijk 
voor de mountainbikers en voor de wandelaars langs het strand.

Een aantal diehards trotseerden het weer en legden een deel van het traject af

Sleutels voor nieuwe bewoners 
Eerste Groenelaan in Castricum

Betaalbaar wonen
De grondgebonden woningen 
van circa 68 vierkante meter zijn 
voor één- en tweepersoonshuis-
houdens. De woningen zijn vol-
ledig energieneutraal opgele-
verd en hebben geen gasaanslui-
ting. Ze zijn voorzien van zonne-
panelen, een warmtepomp, ex-
tra isolatie, en in�ltratiekratten in 
de grond voor het regenwater. De 
huurprijs voor deze woningen is 
maximaal € 607 per maand (prijs-
peil 2019). Dick Tromp: „De duur-
zaamheidsmaatregelen zijn goed 
voor het milieu en zorgen ervoor 
dat de woonlasten voor onze 
huurders betaalbaar blijven”.
Beschikbaarheid
Wethouder Paul Slettenhaar: „Met 
oplevering van deze woningen 
spelen we in op de behoefte naar 
sociale huurwoningen in de ge-
meente Castricum. Door samen-
spraak tussen Kennemer Wonen, 
de gemeente en de buurt zijn de 
woningen volgens een plan ge-
bouwd, waar alle partijen achter 
staan. Dat is participatie pur sang 
en dat is iets om trots op te zijn.“
„Wij hopen in samenwerking met 
de gemeente in de toekomst 
meer duurzame en betaalbare 
woningen toe te kunnen voegen 
aan het woningbestand in Castri-
cum.” sluit Dick Tromp af.

Castricum - Op dinsdag 10 december werd de sleutel uitgereikt 
aan de nieuwe bewoners van de Eerste Groenelaan in Castricum. 
Wethouder Paul Slettenhaar en Dick Tromp, directeur-bestuurder 
van Kennemer Wonen heetten mevrouw Van Diepen van harte 
welkom. Afgelopen juni werd o�cieel het startsein gegeven voor 
de bouw van de woningen. Deze week zijn alle 15 energieneutra-
le huurwoningen opgeleverd. Het is sinds lange tijd dat er in Cas-
tricum betaalbare woningen aan de woningvoorraad worden toe-
gevoegd.

Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen (links) en wet-
houder Paul Slettenhaar (rechts) heetten nieuwe bewoonster mevrouw 
Van Diepen van harte welkom aan de Eerste Groenelaan in Castricum (fo-
to: aangeleverd)
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Politiehunt een groot succes

Dit was een groot succes. De 
groep van elf tot en met dertien 
jaar zat zelfs helemaal vol. Maar 
liefst 50 jongeren namen daaraan 
deel, waarvan er 20 niet gevonden 

werden door de politie binnen de 
tijd. De groep met jongeren met 
een leeftijd van veertien jaar of 
ouder had 30 deelnemers, waar-
van er negen niet gevonden wer-

den. De jongeren vonden het ont-
zettend spannend en waren zeer 
creatief in het vinden van schuil-
plaatsen. Alle jongeren kregen 
een zaklamp die tevens een pen 
was van de politie als hulpmid-
del in het donker en als souvenir 
van deze spannende hunt. Voor 
alle kinderen was er limonade of 
fris en een zakje snoep, voor de 
winnaars was er nog een prijsje. 
De winnaars van de veertien-plus 
groep, met de jongerenwerkers en 
agenten (Foto: aangeleverd)

Akersloot - Zoveel politie en zelfs een politiehond op straat? Wat 
was daar aan de hand? Na Limmen, had Akersloot vorige week 
ook de politiehunt in het dorp. Dit spannende evenement werd 
georganiseerd door het jongerenwerk van Stichting Welzijn Cas-
tricum, Storey Club en de politie en had als doel om jongeren 
kennis te laten maken met deze organisaties. Jongeren mochten 
zich verstoppen binnen een op een kaart aangegeven gebied in 
Akersloot, waarna de politieagenten hen probeerden te vinden.

Clubkampioenschappen 
Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo
Limmen/ Heiloo - Op zaterdag 14 
december werd getafeltennist in 
de sportzaal aan de Hogeweg in 
Limmen om het clubkampioen-
schap voor volwassenen. Het is 
een sportief maar bovenal gezel-
lig toernooi. Natuurlijk zijn er prij-
zen te verdelen, waaronder twee 
wisselbokalen voor winnaars. Door 
de afwezigheid van Sanne Brie� es 
(kampioen van vorig jaar) waren er 
nu andere kanshebbers.
Op basis van de resultaten van de 
voorrondes werd het toernooi op-
gesplitst in twee categorieën: de 
A-poule en de B-poule. Hierbij was 
de A-poule gereserveerd voor de 
deelnemers die beter uit de voor-
rondes kwamen, maar ook in de B-
poule vielen prijzen te winnen.
Na een spannend toernooi gin-
gen in poule B de tweede en der-
de plaats respectievelijk naar orga-
nisator Stefan en naar Harry. Grote 
verrassing was nieuwkomer Bas, hij 
ging er met de eerste prijs vandoor.
De grote kanonnen van de ver-
eniging kwamen uit in de A-pou-
le. Na een grootse strijd waren er 

nog vier kanshebbers over: Mark, 
Mathijs, Stan en jeugdtrainer Ar-
jan. Mark wist Arjan te verslaan in 
3-1. De grootste verrassing van het 
toernooi, Stan, bereikte de � nale 
na winst op Mathijs.
Mathijs en Arjan streden om de 
derde plaats, welke in handen van 
Mathijs belandde. In de � nale stre-
den Stan en Mark om het clubkam-
pioenschap. Na een bloedstollen-

de � nale bleek dat de jarenlange 
ervaring van Mark toch de over-
macht in het duel had en hij mag 
zich o�  cieel clubkampioen noe-
men.
Geïnteresseerden in de sport zijn 
welkom op maandag-, dinsdag- 
of vrijdagavond. Meer informatie: 
www.tafeltennislimmen.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Luc Janssen gaat soeverein aan kop
Limmen - Op vrijdag 13 decem-
ber speelde Vredeburg 3 een 
bondswedstrijd tegen Purme-
rend 6. Op dezelfde avond speel-
den de overige schakers ronde 
dertien van de interne competi-
tie.
Vredeburg 3 draait lekker in de 
vierde klasse C. Ook tegen Pur-
merend 6 – met louter vrouwen 
in de opstelling – werd ruim ge-
wonnen: 3,5-0,5. 
Op het eerste bord stond Jaap 
Limmen een half puntje af. In een 
ogenschijnlijk gewonnen stel-
ling liet Limmen een pat-wen-
ding toe. Debutant Arthur Wil-
bie, plaatsvervangend teamcap-
tain Adri Beentjes en Bert van 
Diermen waren goed voor een 
vol punt. 
In de interne competitie is hal-
verwege het seizoen de span-
ning al vervlogen. Luc Janssen 
gaat soeverein aan kop. Hij won 

op een voor hem zeer gebrui-
kelijke, Karpov-achtige wijze: in 
een tamelijke saaie schuifpartij 
een positioneel voordeeltje boe-
ken, gevolgd door pionwinst en 
een doordacht eindspel waarin 
de pluspion verzilverd wordt. Ed 
Stolp was de dappere, maar ver-
liezende strijder aan de overzijde 

van het bord. 
Komende donderdag reist Vrede-
burg 1 af naar Kudelstaart voor 
een bondsduel tegen naaste con-
current Westeinder 1. Een dag la-
ter staat voor de leden van Vrede-
burg het traditionele kersttoer-
nooi op het programma. (Foto: 
aangeleverd)

Keramiekcursussen bij Toonbeeld

Als voormalig docent aan de af-
deling keramiek van de Gerrit 
Rietveld Academie en de Vrije 
Academie in Den Haag heeft ze 
vooral ervaring in het lesgeven 
van de beeldende kant van het 
keramische spectrum. In haar ei-
gen oeuvre werkt ze ook vooral 
aan monumentale beelden van 
kleiplastiek tot werk in de open-
bare ruimte.
Nieuw is de cursus werken naar 
levend model. Die wordt gege-
ven op vrijdagochtend van 10.00 
- 13.00 uur. De lessen zijn op de 
volgende data: 17 januari, 14 fe-
bruari, 13 maart, 10 april en 15 
mei 2020. Het werken naar le-
vend model leert deelnemers te 
kijken naar vormen, verhoudin-
gen, volumes, houdingen en uit-
drukkingen. 
Ook gaat er weer een cursus ke-

ramisch handvormen van start 
op dinsdagavond 14 januari. Dit 
zijn twaalf wekelijkse lessen, van 
19.30 – 22.00 uur. Tijdens de les-
sen leert men hoe je kunt bou-
wen en modelleren met klei. 
Wie meer geïnteresseerd is in de 
ambachtelijke kant van het klei-
verhaal kan nog terecht op de za-
terdagcursussen pottenbakken. 
Deze lessen worden gegeven 
door Wilma Bosland. Deze cursus 
loopt al vanaf september, maar er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Wie deelneemt aan één van de-
ze keramiekcursussen kan tevens 
voor gereduceerd tarief gebruik 
maken van het open atelier op 
dagen dat er in het lokaal geen 
lessen zijn. Aanmelden kan via de 
website www.toonbeeld.tv. (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - Keramiek is hot, ook bij Toonbeeld: In het begin van 
het nieuwe jaar gaan er weer twee klei-gerelateerde cursussen 
van start bij Toonbeeld. Ze worden allebei gegeven door Ingrid 
Mol. Zij werkt sinds vorig jaar bij Toonbeeld.

Oecumenisch Kerstvesper
Met ‘Festival van Lezingen en Liederen’
Castricum - Op kerstavond, dins-
dag 24 december om 21.00 uur, 
vindt weer de traditionele oecu-
menische Kerstvesper plaats in de 
Dorpskerk te Castricum. Ze vieren 
daar, samen met het Liturgiekoor 
en gastzangers, het ‘Festival van 
Lezingen en Liederen’ (Festival of 
Lessons and Carols). 
Ze halen daarmee een oude Engel-

se traditie naar onze tijd: lezingen 
uit het Kerstevangelie, afgewis-
seld met ook hier bekende Engel-
se ‘carols’ in een mooie Nederland-
se vertaling van Sytze de Vries. De 
muziek is bewerkt door Dirk Zwart. 
Wie kent niet ‘Once in royal Da-
vid’s city’ (Waar eens David is gebo-
ren) of ‘In the bleak midwinter’ (In 
de kille winter)? Zo hoort men de 

evangelieteksten, luistert samen 
naar mooie koormuziek en vooral: 
zingt men samen die oude beken-
de Kerstliederen. En zo wordt er op 
de donkere kerstavond een heilig 
uur vol licht beleefd.
Voorganger: Eveline Masetti, pia-
niste: Karin Mooij en muzikale lei-
ding: Jelle Jan Klinkert. (Foto: aan-
geleverd)

Restafval brengen mogelijk bij alle 
milieustraten BUCH-gemeenten

Wijziging openingstijden milieu-
straten
In het grondsto� enbeleidsplan 
staat dat afval beter geschei-
den moet worden. Afval is grond-
stof en kan vaak heel goed herge-
bruikt worden. De gemeenten wil-
len het scheiden van afval zo mak-
kelijk mogelijk maken. Het open-
stellen van alle milieustraten voor 
inwoners van de vier gemeenten 
is daarin een eerste stap. Er is altijd 
wel een milieustraat in de buurt, 
die open is. Zo kan meer restafval 
worden gescheiden, verwerkt en 
hergebruikt. 

Wegbrengen is gratis
Het (grof) restafval zelf brengen 
is gratis. Afval wat bij een milieus-
traat afgeleverd wordt kan worden 
gescheiden, gerecycled en herge-
bruikt. Als zelf wegbrengen niet 

mogelijk is, dan kan het aan huis 
worden opgehaald. Dit kost in Uit-
geest, Castricum en Heiloo per keer 
€ 14,00 en kan worden ingepland 
via de website van de gemeente. 
In Bergen kan grof vuil aangemeld 
worden bij HVC op hun website.

Dezelfde regels
De regels voor het brengen van 
(grof) restafval zijn vanaf 1 janu-
ari gelijk in alle vier de gemeen-
ten. Bij elke milieustraat kunnen al-
le soorten (grof) restafval gebracht 
worden. Voor sommige goede-
ren geldt een maximum. De me-
dewerkers op de milieustraat zijn 
hiermee bekend en weten pre-
cies welke afvalsoort waar ge-
stort moet worden. Het is handig 
om het (grof) restafval zoveel mo-
gelijk thuis voor te sorteren. Het 
wegbrengen verloopt dan sneller. 

Op de website van elke gemeente 
staat meer informatie over de soor-
ten en hoeveelheden restafval dat 
weggebracht kan worden. Zie on-
der het kopje afval. 

30 kilo restafval in 2025
In het nieuwe grondsto� enbeleid 
staat dat er in 2025 per inwoner 30 
kilogram per jaar aan restafval (� jn 
en grof) over mag blijven. Nu is dat 
in Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo nog ruim 200 kilogram per 
inwoner per jaar. Hieruit valt nog 
veel te winnen. Het (grof) restafval 
bevat tal van bruikbare materialen. 
Verbranden is zonde, kost onnodig 
geld en is vervuilend. Daarom wil-
len de gemeenten afval scheiden 
makkelijker maken. Het openstel-
len van de milieustraten voor alle 
inwoners van de vier gemeenten 
en de ruimere openingstijden is 
een eerste stap. Wij verhogen hier-
mee de service: er is elke dag een 
milieustraat open in de buurt en ie-
dereen kan naar de dichtstbijzijn-
de milieustraat wat rij afstanden 
verminderd.  

Regio - Vanaf 1 januari 2020 zijn alle inwoners van de gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo met hun afval welkom bij 
de milieustraten van de buren. De openingstijden van de milieu-
straten worden verruimd. Zo is er elke dag – behalve zondag- een 
milieustraat open in de buurt.

Openingstijden milieustraten in de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
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Restafval brengen mogelijk bij alle milieustraten BUCH-gemeenten  
Alle dagen van de week open (behalve zondag) 
 
Regio - Vanaf 1 januari 2020 zijn alle inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo met hun afval welkom bij de milieustraten van de buren. De 
openingstijden van de milieustraten worden verruimd. Zo is er elke dag – behalve 
zondag- een milieustraat open in de buurt.  
 
Wijziging openingstijden milieustraten 
In het grondstoffenbeleidsplan staat dat afval beter gescheiden moet worden. Afval is 
grondstof en kan vaak heel goed hergebruikt worden. De gemeenten willen het scheiden van 
afval zo makkelijk mogelijk maken. Het openstellen van alle milieustraten voor inwoners van 
de vier gemeenten is daarin een eerste stap. Er is altijd wel een milieustraat in de buurt, die 
open is. Zo kan meer restafval worden gescheiden, verwerkt en hergebruikt.  
 
Openingstijden milieustraten in de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
Bergen 13.30-

16.00 uur 
14.30-16.30 
uur 

13.30-16.00 
uur 

14.30-16.30 
uur 

13.30-15.30 
uur 

12.30-16.30 
uur 

Egmond 
aan Zee 

9.00-12.00 
uur 

        8.30-12.00 
uur 

    8.30-12.00 uur 8.00-12.00 uur 

Schoorl  8.00-13.00 uur    8.00-13.00 uur        8.00-12.00 uur 
Uitgeest 8.30-15.45 

uur 
          8.30-15.45 uur        8.30-16.00 uur 

Castricum       8.30-15.45 uur 8.30-15.45 
uur  

8.30-15.45 uur 8.30-15.45 uur 8.30-16.00 uur 

Heiloo 8.30-15.45 
uur 

8.30-15.45 uur 8.30-15.45 
uur 

      8.30-15.45 uur 8.30-16.00 uur 

 
Wegbrengen is gratis 
Het (grof) restafval zelf brengen is gratis. Afval wat bij een milieustraat afgeleverd wordt kan 
worden gescheiden, gerecycled en hergebruikt. Als zelf wegbrengen niet mogelijk is, dan 
kan het aan huis worden opgehaald. Dit kost in Uitgeest, Castricum en Heiloo per keer € 
14,00 en kan worden ingepland via de website van de gemeente. In Bergen kan grof vuil 
aangemeld worden bij HVC op hun website. 
 
Dezelfde regels 
De regels voor het brengen van (grof) restafval zijn vanaf 1 januari gelijk in alle vier de 
gemeenten. Bij elke milieustraat kunnen alle soorten (grof) restafval gebracht worden. Voor 
sommige goederen geldt een maximum. De medewerkers op de milieustraat zijn hiermee 
bekend en weten precies welke afvalsoort waar gestort moet worden. Het is handig om het 
(grof) restafval zoveel mogelijk thuis voor te sorteren. Het wegbrengen verloopt dan sneller. 
Op de website van elke gemeente staat meer informatie over de soorten en hoeveelheden 
restafval dat weggebracht kan worden. Zie onder het kopje afval.  
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De Keukenvernieuwers 
maken er iets moois van
IJmuiden - Loslatende folie, het 
werkblad versleten of kapotte ap-
paratuur hoeven geen reden te 
zijn voor een nieuwe keuken. Met 
een keukenrenovatie steek je je 
keuken weer in een modern jasje.
Er zijn veel mogelijkheden op 
het gebied van keukenrenova-
tie. Nieuwe fronten, werkbla-
den, aanpassingen van kasten en 
plaatsen van apparatuur behoren 
allemaal tot de werkzaamheden.
Het voordeel van een keuken-
renovatie ten opzichte van een 
nieuwe keuken is dat er bijna 

geen hak- en breekwerk is.
Vaak is een keukenrenovatie veel 
voordeliger dan een nieuwe keu-
ken plaatsen. En in bijna alle ge-
vallen is de renovatie binnen een 
dag gereed. ,,Keukenrenovatie 
is een feest”, zegt Henk Hoekstra 
van De Keukenvernieuwers. ,,El-
ke keer weer ben ik blij en tevre-
den als de klant verbaasd kijkt 
naar het eindresultaat: ‘Was dat 
onze oude keuken?’ Het herstel-
len van de keuken gebeurt met 
kwalitatief uitstekende (merk)ap-
paratuur en materialen. Zo krijgt 

u 10 jaar garantie op frontmateri-
aal dat wordt geplaatst.’’
Henk Hoekstra van De Keuken-
vernieuwers komt graag aan huis 
voor een persoonlijk advies om-
trent zaken als bijvoorbeeld repa-
ratie, renovatie, apparatuur, fron-
ten, aanrechtbladen, spoelbak-
ken, mengkranen en onderdelen.
Een afspraak maken kan telefo-
nisch via 0255-527666 of via de 
website: www.dekeukenvernieu-
wers.nl. Op deze site vindt u ook 
de nodige informatie. (foto: aan-
geleverd)

Jos van Beest en Marielle Koeman 
treden weer op in Fase Fier

,,Marielle Koeman is een zange-
res die van nature een prach-
tige stem heeft. Zij legt warm-
te en diepte in haar muziek, zo-
als de componisten van haar 
zorgvuldig uitgekozen reper-
toire het bedoeld hebben”, licht 
Jos van Beest toe. ,,Zij zingt lie-
deren uit het zogenaamde ‘Ame-
rican Songbook’ en vertolkt haar 
songs in het Portugees, Spaans, 
Frans en Engels. Ook Franz Le-

har’s ’Dein ist mein ganzes herz’ 
in jazzy  Duits staat op haar re-
pertoire. Tevens zingt zij in het 
Nederlands en met haar eigen 
stijl en inmiddels een zestal al-
bums op haar naam heeft zij 
haar eigen plaats weten te ver-
overen tot in Japan.” 
Echtgenoot en pianist Jos van 
Beest is tevens jazzpromotor 
voor jong aanstormend talent 
en ook presentator van Djazz-

Tv’s ‘Focus on Vocal Jazz’. Van 
Beest zet zijn stukken vaak op 
in geïmproviseerde intro’s, waar-
bij de thema’s verrassend wor-
den ingeluid. Jos werkt ook sa-
men met vele prominenten uit 
de Nederlandse Jazz-scene zoals 
Hans Dulfer, Benjamin Herman, 
Vincent Koning, Frits Landesber-
gen.  Sinds zijn ontmoeting met 
de legendarische jazzpianist Os-
car Peterson heeft Jos inmiddels 
15 albums uitgebracht in Japan, 
waar hij een grote populariteit 
als muzikant geniet.
Marielle en Jos nemen op 29 de-
cember bassist Edwin Corzillius 
en drummer Ben Schröder mee. 
De entree is gratis. (Foto: Wies 
van Beest)

Castricum - Op veler verzoek zijn zangeres Marielle Koeman en 
pianist Jos van Beest dan toch gezwicht om zondag 29 december 
het eerste concert te gaan geven bij  Jazz in Bakkum en te presen-
teren als een eenmalig jaarlijks terugkerend evenement. Dit alles 
gaat gewoon weer gebeuren op de vertrouwde locatie in de zaal 
van Fase Fier aan de  Van Oldenbarneveltweg 25 in Bakkum en 
wel op zondagmiddag 29 december, aanvang 16.00 uur. 

Ook in 2020 weer 
vierkant achter De Vijfhoek

Er zijn kinderen met een ontwik-
kelingsachterstand, een motori-
sche beperking, een zintuiglijke 
beperking, een communicatieve 
beperking of een contactstoor-
nis. Ook komen kinderen naar De 
Vijfhoek die naast hun handicap 
om andere vormen van begelei-
ding vragen. Bijvoorbeeld kinde-
ren met epilepsie, eet- en drink-
problemen, medische problemen 
of gedragsstoornissen.

Ontwikkeling stimuleren
De Vijfhoek streeft naar een zo 

groot mogelijke mate van (rela-
tieve) zelfstandigheid van de kin-
deren. 

Wanneer een kind naast persoon-
lijke begeleiding ook een be-
paald soort therapie nodig heeft, 
regelt De Vijfhoek dat. Daarom 
biedt het, waar nodig, diverse 
therapieën aan zoals fysiothera-
pie, logopedie, muziektherapie 
en ergotherapie. Daarnaast wor-
den er (individuele) activiteiten 
en spellen georganiseerd die het 
kind stimuleren. 

Wilt u de kids van De Vijfhoek 
ook steunen?
De Stichting Vrienden van De Vijf-
hoek is in 1991 door een aantal 
actieve ouders opgericht om pro-
jecten te kunnen realiseren die 
nodig zijn om het dagelijks leven 
van de kinderen en de medewer-
kers op De Vijfhoek te verbeteren. 
Alle benodigde gelden komen uit 
acties, donateursbijdragen, spon-
sorgelden, giften, fondsen en na-
latenschappen.
De Stichting is door de Belasting-
dienst aangemerkt als ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 
Kijk voor meer informatie of de 
mogelijkheid tot ondersteunen 
op: www.vriendenvandevijfhoek.
nl. (Foto: Martin Bowra)

Heiloo - ODC de Vijfhoek in Heiloo biedt plek, zorg, activiteiten 
en ontwikkeling aan kinderen met een verstandelijke en/of meer-
voudige beperking. De kinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar en ko-
men vaak met speciaal vervoer vanuit de hele regio Alkmaar.

Kerststallen-expositie in de 
Jacobuskerk in Akersloot
Akersloot - De expositie van 
kerststallen krijgt een vervolg. Ze 
mochten vorig jaar veel mensen 
begroeten die enthousiast rea-
geerden. Maar liefst 148 kerststal-
len waren er opgesteld. Stuk voor 
stuk bijzondere exemplaren.
Ze hebben weer de beschikking 
gekregen over de prachtige col-
lectie kerststallen van Gerda de 
Jong, aangevuld met exempla-
ren van parochianen. De kerst-
stallen komen uit alle delen van 
de wereld. De kerststallen die 
ingebracht zijn, hebben een 
mooie plek achter in de RK kerk, 
Akersloot. Zo is er een kerststal uit 
1903 te bewonderen die vroeger 
in de Jacobusschool stond. Ook is 
er een kerstdorp en zijn de iconen 
van Thea Groen te bewonderen.
Een traditie is, dat de Jacobus kerk 
van Akersloot met de Kerst wordt 
versierd. Een van de parochianen 
stelt bloemen beschikbaar. Daar 

worden prachtige boeketten van 
gemaakt, mooie kerst-arrange-
menten of een subtiel stilleven.

De expositie is open van 19 tot 
29 december van 13.30 tot 16.00 

uur. Zondag 22, 29 december, eer-
ste en tweede kerstdag open van 
11.00 tot 16.00 uur, maandag 23 
december van 10.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis. (Foto: aange-
leverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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’Realiseren nieuwe Cunera moet sneller’
Castricum - Er moet zo snel mo-
gelijk een nieuwe locatie komen 
voor de Cunera. De VVD dient 
donderdag een amendement in 
bij de raad. ,,De school puilt uit 
en er is veel onnodige verkeers-
overlast voor omwonenden.”

Vorige week donderdag werd het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
besproken in de raad. Daarin is 
ook aangedacht voor de twee Cu-

nera-vestigingen in Castricum. 
In dat plan staat dat er wordt ge-
zocht naar een geschikte nieuw-
bouwlocatie voor de basisschool. 
In 2028 zou de nieuwe locatie ge-
reed moeten zijn. Te laat, vindt de 
VVD-fractie. ,,De problemen van 
de Cunera op de huidige locaties 
zijn groot.”
De VVD heeft samen met het CDA 
een amendement opgesteld dat 
donderdag in de raad wordt inge-

diend. ,,Het doel is om de wethou-
der een sterk mandaat te geven, 
zodat de nieuwbouw sneller gere-
aliseerd kan worden”, aldus VVD’er 
Andries de Rooij. ,,Tijdens de com-
missiebehandeling gaven diver-
se fracties al direct aan dit amen-
dement te zullen steunen. Naar 
verwachting zal hier dan ook een 
meerderheid in de raad voor te 
vinden zijn.” (Mardou van Kuilen-
burg)
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Ada Peters-Noussen (94) ging voor 
het avontuur naar Nederlands Indië

Castricum - Ze koos op haar 
23ste voor de Marva omdat ze 
wat van de wereld wilde zien. 
In Soerabaja decodeerde zij ui-
terst geheime berichten met 
orders uit Nederland voor de 
Nederlandse troepen in voor-
malig Nederlands Indië. Deze 
periode bepaalde haar verde-
re leven. ,,Ik dacht niet na over 
de impact van de gedecodeer-
de oorlogsberichten, want dan 
kon ik mijn werk niet doen”

Ada Peters-Noussen woont 
op haar 94e nog zelfstandig 
in haar appartement aan het 
Strengh en deed tot begin vo-
rig jaar nog aan badminton 
en fitness, reed auto en fiets-
te graag. Ook was zij zeer actief 
in het vrijwilligerswerk. Toen zij 
eind vorig jaar op de fiets door 
een auto werd aangereden 
kwam zij lelijk terecht en be-
zeerde haar rug zodanig dat zij 
vanaf dat moment buitenshuis 
met een rollator moet lopen. 
Pech komt vaak niet alleen, zo 
blijkt, want op 6 oktober van 
dit jaar sprongen twee honden 
op haar rollator waardoor zij 
achterover viel. Ze hield er ge-
kneusde en gebroken ribben 
aan over. Ada is, als oud mari-
nevrouw, echter een doorzet-
ter en ze doet er van alles aan 
om te herstellen. In haar appar-
tement aan het Strengh vertelt 
zij graag over haar periode bij 
de Marva. 
Ada: ,,Ik was 23 toen ik bij de 

Koninklijke Marine solliciteer-
de. Men zocht Marva-meisjes 
die wilden deelnemen aan de 
missie in Nederlands-Indië. Ik 
wilde graag wat van de wereld 
zien, dus dit leek mij wel wat. 

In tegenstelling tot mijn va-
der vond mijn stiefmoeder het 
maar niets. ‘Daar komt niets 
van in’, zei ze. Vanwege mijn 
leeftijd had ik geen toestem-
ming van m’n ouders nodig, 
dus niets stond mij in de weg 
om tóch te gaan. Spoedig daar-
na vertrok ik, samen met een 
aantal Marva-collega’s, met de 
Willem Ruys (een passagiers-
boot) richting Soerabaja. Het 
was in 1947 en de reis duur-
de vier à vijf  weken. De keuze 
voor een passagiers-, in plaats 
van een Marineschip, was mis-
schien wel bewust gemaakt.” 

Verbindingsdienst
In Soerabaja werkte Ada bij de 
verbindingsdienst. ,,Ik moest 
gecodeerde telegrammen van 
het Ministerie van Defensie uit 
Nederland vertalen. Deze wa-
ren staatsgeheim en bevatten 
orders en strategische beslui-
ten die doorgestuurd moesten 
worden naar de Marineleiding. 
Soms ging het om heftige oor-
logsberichten. Ik dacht echt 
niet na over de impact van de 
gedecodeerde berichten, want 
dan kon ik mijn werk niet doen. 
De berichten gingen het ene 
oor in en het andere oor uit. Er 
was geen tijd voor emoties.
De berichten werden onder-
verdeeld in de categorie-
en ‘confidentieel’, ‘geheim’ en 
‘zeer geheim’. De laatste moes-
ten altijd door een marineoffi-
cier worden gedecodeerd.  Het 

kwam ’n keer voor dat het erg 
hectisch was en de marineoffi-
cier mij vroeg om zo’n ‘zeer ge-
heim’ bericht voor hem te de-
coderen. Het bericht ging over 
een lichting jonge mariniers, 

die een periode dienst had-
den gedaan in Nederlands-In-
dië en inmiddels waren inge-
scheept om terug te gaan naar 
Nederland. In het bericht stond 
dat dit niet doorging en dat zij 
nog een periode dienst moes-
ten doen in Nederlands Nieuw-
Guinea. Geen leuke boodschap 
voor hen. Uiteraard mocht ik 
hier met niemand over pra-
ten, want dan waren de pop-
pen aan het dansen. De com-
mandant riep de officier op het 
matje omdat deze zijn boek-
je te buiten was gegaan. Ook 
ik moest bij hem komen en hij 
gaf mij te verstaan dat ik er ver-
antwoordelijk voor werd ge-
houden als de mariniers nog 
vóór hun vertrek zouden we-
ten wat hen te wachten stond. 
Het werden zeer spannende 
dagen voor mij, maar gelukkig 
liep het allemaal goed af”, al-
dus Ada. 

Aardbeving
Het ministerie zorgde goed 
voor zijn Marva’s. Ze waren im-
mers de eerste vrouwen bij 
de krijgsmacht, die goed be-
schermd moesten worden. 
,,We werden in aparte vil-
la’s ondergebracht en er werd 
voor gezorgd dat ons niets kon 
overkomen. We maakten soms 
wel hachelijke momenten mee. 
Zo vond er een keer een aard-
beving plaats, waarbij werke-
lijk alles in de woning begon 
te schudden. Dit was een ang-
stig moment. Als je ‘s avonds 
met een Marine auto meereed 
moest je altijd bedacht zijn op 
stalen draden die de vijand op 

ooghoogte dwars over de weg 
gespannen had. In onze vrije 
tijd gingen we ook wel eens uit 
met de jongens. We werden al-
tijd netjes opgehaald en thuis-
gebracht. Hierbij bleef alles in 
het nette. Het kwam slechts 
één keer voor dat een Marva 
naar huis werd gestuurd om-
dat zij zich had misdragen.”

Veteranendag
In 1951 keerde Ada weer huis-
waarts. Aanvankelijk  werd ze 
in Amsterdam geplaatst, maar 
na 1 maand volgde overplaat-
sing naar Den Helder. Het rei-
zen werd een probleem en ze 
nam daarom ontslag bij de Ma-
rine. 
,,Je kunt wel zeggen dat de pe-
riode bij de Koninklijke Mari-
ne mijn verdere leven heeft be-
paald. Het leerde mij een bre-
dere blik op het leven te heb-
ben”, zegt Ada. De contacten 
met haar oud-collega’s zijn al-
tijd gebleven. Tijdens het 75 
jarig bestaan van de Marva 
op 30 oktober van dit jaar op 
de Marinebasis in Den Helder 
ontmoette zij enkele van hen, 
waaronder Francine Cools, die 
twee jaar ouder (96) is dan zij-
zelf. Bij deze gelegenheid ging 
admiraal Rob Kramer, opper-
bevelhebber van de Konink-
lijke Marine graag met Ada en 
Francine op de foto. Ook be-
zoekt Ada nog steeds jaarlijks 
de Landelijke Veteranendag. 
In 2016 ontmoette zij hierbij 
Koning Willem-Alexander. Zij 
mocht hem bij die gelegenheid 
de hand schudden. In 2014 was 
premier Mark Rutte ook van de 

partij. Ze toont een foto waar-
op zij samen met de minister-
president en enkele Marva’s op 
het Binnenhof te zien is.  

Dat Ada gestructureerd te werk 
gaat blijkt wel uit het fotoboek 
dat zij heeft bijgehouden van 
haar verblijf in Nederlands-In-
dië. Hetzelfde geldt voor de fo-
toboeken van de vele vakan-
tiereizen die zij maakte nadat 
haar man in 1993 was overle-
den. 

Ze heeft inmiddels alle uithoe-
ken van de wereld gezien en 
hiermee is haar wens van toen 
volledig uitgekomen. 

Gelet op haar levenslust, haar 
scherpe geest en haar interes-
se in de actuele wereld lijkt de-
ze bijzondere vrouw zich voor-
lopig nog wel te vermaken. 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

Op 5 mei volgend jaar viert Nederland dat het 75 jaar terug be-
vrijd werd van de bezetter. Dit wordt in 2019 en 2020 herdacht. 
In de aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant periodiek 
aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het woord.

Marine pasfoto uit 1947 (bron: Oud 
Castricum)

Ada ontmoette tijdens Veteranendag 2014 premier Rutte. Een mooi mo-
ment voor een kiekje. Links van de premier Ada, Rechts van hem de oud-
ste Marva Francine Cools en daarnaast Carin Kleinveld (voorzitter Neder-
landse Marva Vereniging)

Ada Peters (3de van links) in 1947 na het inschepen op de Willem Ruys, 
het passagiersschip dat haar en haar collega Marva’s naar Nederlands-
Indië zou brengen

Klanten van DEEN steunen massaal 
onderzoek naar borstkanker

Op 10 december overhandig-
den Geertje Meijer en Agnes 
van der Neut van DEEN een 
cheque aan Willemijn van den 
Berg en Nel Veeken van Pink 
Ribbon. Agnes kreeg twee jaar 
geleden de diagnose borstkan-
ker. „Mede dankzij de onderzoe-
ken die Pink Ribbon heeft gefi-
nancierd in de afgelopen jaren, 
heb ik het geluk gehad dat ik in-
middels genezen ben,” legt Ag-
nes uit. „Het is mooi dat we op 

deze manier, samen met mijn 
werkgever, alle vrouwen kun-
nen steunen die op dit moment 
met de ziekte te maken heb-
ben.” De opbrengst is weder-
om hoger dan vorig jaar. Vrijwil-
ligster bij Pink Ribbon Nel Vee-
ken kreeg in 2010 de diagnose 
en is trots op het bedrag. „De 
overlevingskans na de diagno-
se borstkanker is de laatste 20 
jaar sterk toegenomen, dankzij 
dit soort donaties.”

DEEN organiseerde in 2011 
voor het eerst een spaarcam-
pagne voor Pink Ribbon. Door 
de verkoop van mooie kook-
boeken heeft DEEN toen, sa-
men met haar klanten, een 
mooie cheque met een bedrag 
van maar liefst € 80.000,- mo-
gen overhandigen. De afgelo-
pen zes jaar zijn er door DEEN 
iedere oktobermaand specia-
le Pink Ribbon boeketten ver-
kocht. Samen met haar klan-
ten heeft DEEN met de jaarlijk-
se bloemenactie inmiddels zo’n 
€ 105.000 euro kunnen doneren 
aan borstkankeronderzoek.
Meer informatie op www.deen.
nl en www.pinkribbon.nl.

Regio - De hele oktobermaand borstkankermaand verkocht DEEN 
roze boeketten bloemen in de winkel en in de webwinkel. Van ie-
der verkocht boeket doneert DEEN € 2,50 aan Pink Ribbon. Op de-
ze manier hebben de klanten van DEEN dit jaar een mooi bedrag 
van € 21.600,- opgehaald.

Op de foto van links naar rechts: Willemijn van den Berg relatiemanager en Nel Veeken vrijwilligster van Pink 
Ribbon, Agnes van der Neut afdelingschef Bloemen en Geertje Meijer manager marketing & communicatie van 
DEEN Supermarkten (foto: aangeleverd)
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Leerlingen Clusius schrijven
voor Amnesty International
Castricum - Op 10 december 
vond de jaarlijkse schrijfmara-
thon van Amnesty Internationaal 
plaats. Met deze actie wordt ge-
schreven voor mensen die groot 
onrecht is aangedaan. Op de jaar-
lijkse Internationale Dag van de 
Mensenrechten bestoken wereld-
wijd honderdduizenden mensen 
de autoriteiten die mensenrech-
ten aan hun laars lappen, met sta-
pels brieven. 
Ook leerlingen van Clusius Col-
lege Castricum doen hier al ja-
ren, op initiatief van leerling Saar 
Rocx, aan mee. Ook dit jaar kwam 
burgemeester van Castricum, 
Toon Mans, de actie op school 
openen door ook een brief te 
schrijven. Er was zelfs een leer-
ling die zijn boodschap vanuit 
het Engels in het Russisch heeft 
vertaald met ‘Google Translate’ en 
deze lastige letters met geduld 

heeft overgeschreven om zijn 
boodschap in het Russisch over 
te brengen. Er zijn met veel inzet 

veel brieven geschreven door de 
Clusiusleerlingen. (Foto: aangele-
verd)

Huis van Hilde: nieuwe Vondst van de Maand
Een zweep uit Middenbeemster
Castricum - Vanaf dinsdag 10 
december is er in Huis van Hilde 
weer een nieuwe Vondst van de 
Maand te bezichtigen. De vondst 
is deze keer het handvat van een 
zweep uit de periode van de 
drooglegging van de Beemster. 
aHet handvat werd gevonden in 
2007 tijdens archeologisch on-
derzoek bij een stolpboerderij 
in Middenbeemster. De zweep 
wordt nu voor het eerst tentoon-
gesteld in Huis van Hilde. Aanlei-
ding hiervoor is de nieuwe tijde-
lijke tentoonstelling Beemster-
molen. Toptechniek van wereld-
formaat die vanaf 17 januari 2020 
te bezichtigen is.
 
Niet vaak wordt er een zweep ge-
vonden bij archeologische op-
gravingen, omdat het materi-
aal waar het van gemaakt is vaak 
vergaat met de tijd. Van deze 
zweep is alleen het handvat be-
waard gebleven, wat gemaakt is 
van gevlochten riet met een le-
ren omhulsel. Dit leer is versierd 
met golvende stiksellijnen. Het 

is helaas niet bekend waar deze 
zweep precies voor is gebruikt, 
maar wel is bekend dat hij tus-
sen 1600 en 1825 in de waterput 
terecht moet zijn gekomen, wat 
samenvalt met de drooglegging 
van het gebied. 
 
Het provinciaal archeologisch de-
pot zit vol bijzondere vondsten 

uit Noord-Holland. Uit deze rijke 
collectie wordt maandelijks een 
selectie gemaakt die getoond 
wordt in de speciale ‘Vondst van 
de maand’ vitrine. De Vondst van 
de Maand is gratis toegankelijk 
en tijdelijk te bezichtigen in Huis 
van Hilde. Meer informatie is te 
vinden op de website van Huis 
van Hilde. (Foto: aangeleverd)

Verlichtingscontrole door de 
wijkagenten in Castricum
Castricum - Door de wijkagen-
ten van Castricum is ook dit 
jaar aandacht besteed aan het 
verlicht �etsen in de gemeente 
Castricum. Er komen heel veel 
�etsers uit de wijde omgeving 
naar Castricum. Dat zijn voor-
al scholieren die de middelba-
re school zitten. De wijkagen-
ten willen er voor zorgen dat 
ze verlicht, en dus veilig naar 
school gaan. 

De politie Castricum heeft daar-
om het volgende gedaan:
• Graffiti met felgele verf ‘FIETS 

VERLICHT’ op veel �etspaden ge-
spoten in november;
• De drie middelbare scholen in 
Castricum op de hoogte gebracht 
dat we gaan bekeuren voor de 
verlichting, ze hebben hun leer-
lingen daarover ingelicht;
• Een banner met ‘FIETS VERLICHT’ 
op laten hangen op Bonhoe�er-
college; 
• Preventieve verlichtingscontro-
le op vier hoofdlocaties gehou-
den, te weten Heereweg in Bak-
kum nabij de rotonde, Rijksweg 
in Limmen, Beverwijkerstraatweg 
nabij de spoorwegovergang en 

het Buitendijkspad.
Op donderdag 12 december, zijn 
er tussen 07.30 uur en 08.30 uur 
bekeuringen uitgedeeld op die-
zelfde vier locaties. Daarbij zijn 
van de vele honderden passeren-
de �etsers, 25 �etsers bekeurd 
voor het rijden zonder licht. Dat 
betrof twintig scholieren en vijf 
volwassenen. Van de twee jeug-
digen die jonger dan 12 jaar wa-
ren en die ook zonder licht reden, 
zijn de ouders op de hoogte ge-
bracht en verzocht de verlichting 
in orde te brengen. (Foto: aange-
leverd)

Nieuwe exposities bij Streetscape
Castricum - Zaterdag 14 decem-
ber zijn er vier nieuwe exposities 
geopend bij Galerie Streetscape: 
Dakmar Scholten, Job Cox, Mari-
anne Suijkerbuijk en MUS. 
Anneriek van Dorst speelt ei-
gen repertoire, ze zong in de 
bands Some Like It Hot, Bob Co-
lor, Ann’s Men, Go Down Moses 
en DNA.
Job Cox (Atelier Cultura, Venray) 
ooit begonnen als Street Artist 
(Graffiti Art) is een abstract ex-
pressionist. Zijn composities zijn 
een fysiek proces van lichaams-
energie, abstractie, opgebouwd 
door structuren en sterke kleu-
ren. 
Dakmar Scholten (IJmuiden) 
schildert met olieverf in de tech-
niek van de gouden eeuw vooral 
realistisch. In het schemergebied 
tussen �jn- en bijna magisch re-
alisme. 

Marianne Suijkerbuijk (Rijen) 
maakt onder de naam ‘The-Art-
of-Healing’ intuïtief spirituele 
schilderijen waar een helende 
werking van uitgaat. 
Marja Proper (Castricum) expo-
seert alternatieve kerstboompjes 
in de etalages van De Knutselfee. 
Manja Cornelisse toont feestelij-
ke ringen waar je zeker mee ge-
zien (mag) worden. 
Werk van MUS-Atelier (Tiel) is 
al vele jaren te koop via Galerie 
Streetscape. Er is een uitgebreide 
nieuwe collectie te zien.

Zaterdag 21 december is de Je-
welry Talk met goudsmid Mi-
chelle Gerlofsma van 14.00 - 
17.00 uur in de galerie (zie www.
bijzondersieraden.nl). Vrije in-
loop. Galerie Streetscape is vrij-
dag tot en met zondag geopend 
van 14.00 - 17.00 uur en tevens 

op afspraak. Creatief inloophuis 
de Knutselfee is iedere woens-
dag en de eerste zondag van 
de maand geopend van 13.00 - 
16.00 uur. Zie www.streetscape.
nl. (Foto: aangeleverd)

KunstFietsRoute Castricum 2020

Ook dit jaar wordt vastgehouden 
aan een maximum aantal stops 
van 25. Er wordt veel belangstel-
ling verwacht en men zal extra se-
lectief zijn. Iedere deelnemer zal 
geballoteerd worden. Het over-
koepelend thema is �ets.
Veel kunstenaars exposeren hun 
werk in hun huis of atelier, maar 
niet iedere locatie is geschikt. Er 
zijn ook deelnemers die samen 

met anderen exposeren op een 
groepslocatie. De organisatie 
zoekt meer groepslocaties. Voor-
waarden zijn wel dat de locatie 
zich binnen de grenzen van Cas-
tricum/Bakkum bevindt en op 
beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur beschikbaar is. De werkgroep 
bemiddelt niet tussen aanbieder 
en kunstenaars maar zal het aan-
bod wel aan de deelnemers door-

spelen.
Extra dit jaar is een etalagerou-
te waarmee vanaf 1 mei de aan-
dacht gevestigd zal worden op de 
komende KunstFietsroute. Voor 
kunstenaars op stops met meer-
dere deelnemers, die niet alle-
maal voor de Centrale Expositie 
kunnen aanleveren. 
Maar ook kunstenaars die niet 
aan de KunstFietsroute zelf kun-
nen deelnemen kunnen zo hun 
werk presenteren. Daarvoor 
zoekt de organisatie 25 winke-
liers die hun etalage van 1 mei tot 
en met 7 juni beschikbaar willen 
stellen. Contact met de organi-
satie kan via: kfr-castricum@out-
look.com.

Castricum - Het komende jaar wordt een heel bijzonder jaar want 
dan zal op 6 en 7 juni de 25e KunstFietsroute plaatsvinden. De 
organisatie is nog op zoek naar deelnemende kunstenaars. Kijk 
bij interesse op de website: http://www.kunst�etsroutecastri-
cum.nl/ om een indruk te krijgen en te zien wat de spelregels zijn. 
Op dinsdag 14 januari is er een informatieavond om 20.00 uur in 
Geesterhage, Toonbeeld, Geesterduinweg 7 in Castricum.

Projectkoor ‘De Witte Duif 
voert (young) Messiah uit
Castricum - Het projectkoor van 
De Witte Duif zal op zondag 22 de-
cember twee uitvoeringen geven 
van een bewerking van delen van 
de (young) Messiah van Händel. 
Bijzonder aan deze versie is dat de 
oorspronkelijke Engelse teksten 
door Corrie de Geeter en Marian-
ne Beitler naar het Nederlands zijn 
vertaald. Tussen de liederen zijn 
teksten geschreven, die het verhaal 

van de Messiah ongekend indrin-
gend en toegankelijk maken. De-
ze combinatie maken deze Messi-
ah tot een onvergetelijke ervaring 
en een heel bijzondere manier om 
dit jaar in de stemming voor Kerst 
te komen. 
De eerste uitvoering is in de Protes-
tantse kerk van Limmen, op zon-
dagmiddag 22 december om 16.00 
uur. De tweede uitvoering is in de 

Dorpskerk in Castricum op zondag-
avond 22 december om 20.30 uur. 
Gratis toegangskaarten kunnen 
worden besteld bij Angelie Grau-
mans, telefoon 0251-826466 of 
amg.graumans@ziggo.nl. 
U kunt de kaarten tot uiterlijk twin-
tig minuten voor aanvang van de 
uitvoering bij de ingang van de 
kerk ophalen. Het aantal plaatsen 
is beperkt.Clubs uit Castricum halen € 28.344,- 

op met Grote Clubactie 2019
Castricum - Zo’n 260.000 ver-
kopers gingen de afgelopen 
maanden op pad om loten te 
verkopen tijdens de Grote Club-
actie. 
In Castricum lukte het vereni-
gingen om in totaal € 28.344,- 
op te halen. 

Dit jaar deden in Castricum de 
volgende clubs mee en ze haal-
den de volgende bedragen op:
Castricum Atletiek Vereniging 
Castricum € 3.711,-, Castricum-
se Rugby Club € 918, CSV Hand-
bal € 2.880,-, F. C. Castricum € 
4.764,-, Gymnastiekvereniging 
DOS € 5.406,-, Kinderkoor MU-
SICSTAR € 513,-, Korfbalvereni-
ging Helios € 561,-, MHC Cas-

tricum € 3.729,-, TV Castricum 
€ 1.116,-. Akersloot HV Meervo-
gels 60 € 2.352,-, Limmen Sport-
vereniging Tios € 2.394,-. 

80% gaat naar de club
Door als vereniging loten te ver-
kopen tijdens de Grote Clubac-
tie halen clubs geld op, waar-
mee ze hun doelen kunnen rea-
liseren. Zo kunnen bijvoorbeeld 
nieuwe materialen worden aan-
geschaft, kan het clubhuis wor-
den opgeknapt of kunnen eve-
nementen worden georgani-
seerd. Van elk verkocht lot van 
€3,- gaat maar liefst €2,40 (80%) 
rechtstreeks naar de clubkas. 

De Grote Clubactie innoveert 

met online verkoop
De nostalgische lotenverkoop 
aan de deur blijft een enorm 
krachtige verkoopmethode, 
maar de Grote Clubactie ont-
wikkelt ook de online verkoop-
methoden steeds verder door. 
Deze digitalisering in de loten-
verkoop brengt vele voordelen 
met zich mee.

Iedereen die een vereniging 
heeft gesteund, maakt kans 
op één van de 32.000 prijzen 
uit de Grote Clubactie loterij, 
waaronder de hoofdprijs van € 
100.000,-. Op clubactie.nl kan 
worden nagekeken of er prij-
zen zijn gevallen op een ge-
kocht lot.

Afhijsen aan de 
Paulingstraat
Castricum - Dinsdagochtend 10 
december om 10.36 uur werd de 
brandweer opgeroepen om de 
ambulancedienst te helpen een 
persoon naar beneden te hijsen 
bij een woning aan de Pauling-
straat. Aangezien de ladderwa-
gens en hoogwerkers in de buurt 
al ingezet waren of voor onder-
houd weg waren kwam de lad-
derwagen deze keer uit Haarlem-
Oost. Toen deze ter plaatse kwam 
was de klus zo geklaard en kon 
de bewoner naar het ziekenhuis 
worden vervoerd. (Foto: Hans Pe-
ter Olivier)











Castricum - Kerstliefhebbers kunnen zaterdag hun 
hart ophalen tijdens de jaarlijkse Candlelight Shop-
ping in het centrum van Castricum. (Live) muziek, 
winkelen, eten en gezelligheid staan centraal en er is 
voldoende vertier voor jong en oud.

Met een treintje door het dorp? Tijdens Candlelight Shop-
ping kan het. Via de Torenstraat en een stukje Dorpsstraat tuf 
je zo richting de Burgemeester Mooijstraat. Opstappen kan 
bij het Bakkerspleintje. Bezoek een van de markten of scoor 
kerstkoekjes bij de kerstman en zijn engelen. Nieuw dit jaar 
is de Photo Booth waar jij je samen met je familie of vrienden 
in kersttenue kunt laten vereeuwigen. Je geluk beproeven? 
Op vertoon van je kassabon kun je op het Dorsplein terecht 

bij het Rad van Fortuin. Daar maak je kans op leuke prijzen of 
een cadeaubon.

Op en rond de Dorpsstraat zijn verschillende activiteiten. 
Op het Bakkerspleintje vind je de levende kerststal en koor 
Musictrain. Bij ClubMariz is livemuziek van Loose Sand, in 
de Balustrade vind je muzikale intermezzo’s van Lieuwkje en 
Jackie. In de Dorpskerk wordt door burgemeester Mans het 
kerstverhaal voorgedragen. Kinderkoor Musicstar treedt op. 

In de Dorpskerk staat tevens een stand van de Wereldwinkel 
waar Oost Europese en Russische voorwerpen te koop 
zijn, waaronder kopieën van een aantal kunstschatten van 
Catharina de Grote. Al deze artikelen zijn vervaardigd in 

Oost-Europa en handgemaakt. Met de opbrengst worden 
diverse projecten gesteund.  

Vanaf de Torenstraat vertrekt het kersttreintje en ook hier is 
een gezellige kerstmarkt te vinden.
De Burgemeester Mooijstraat staat in het teken van de kerst-
markt met verschillende kramen en diverse producten. Daar 
vind je ook de Photo Booth. Bij Laan is er muziek.

De Troubabroers, Anyway en de Kinkeluters gaan het 
centrum door met hun muziek. Zij spelen doorlopend. De 
winkels in het gebied zijn open tussen 17.00 en 21.00 uur. Dit 
jaar wordt de kerstmarkt georganiseerd in samenwerking 
met Lotus events. 

Muziek, wink� en en gez� ligheid tijdens Candl� ight Shopping
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Onverwacht makkelijke 
middag Meervogels ‘31
Limmen/Akersloot - Nadat 
Meervogels 2 met een 0-4 zege 
uit het hoge noorden van VVW 
teugkwam, waren de verwach-
tingen meteen al hoog gespan-
nen voor deze derby. Het eerste 
kwartier was lastig voor Meer-
vogels en ook voor de neutrale 
toeschouwer, maar daarna werd 
het gemankeerde Limmen met 
de neus op de feiten gedrukt en 
de oranjewitten kregen het dek-
sel op de neus: na circa 30 minu-
ten was de stand 0-3 door goals 
van Jelle van der Eng, Koen Lam-
berts en Stijn Beentjes en daar 
was geen speld tussen te krijgen. 
Limmen had duidelijk last van de 

wind en vond de oplossing niet.
Na de rust was het wachten op 
een ander Limmen, maar dat 
kwam er niet: na 65 minuten 
stond er 0-5 op het bord en leek 
een monsterscore in de maak. 
Jens Verduijn en Tom Adrichem 
rondden knappe aanvallen af, 
maar daarna werd Meervogels 
te nonchalant in de afronding en 
bleef de stand zoals deze was. De 
wedstrijd zakte daarna weg naar 
een minder niveau en Meervo-
gels leek gallery play te prevale-
ren boven een hogere score.
Meervogels gaat nu als twee-
de de winterstop in en dat opent 
perspectieven voor daarna.

Selectie FCC sluit 2019 
af met tweemaal winst
Castricum - De selectie van FC 
Castricum heeft 2019 goed afge-
sloten zowel het tweede tegen 
AMVJ (3-2) als het eerste tegen 
HCSC (4-0) wonnen zaterdag 14 
december.

Onder onstuimige weersom-
standigheden kwam FC Castri-
cum goed uit de startblokken te-
gen HCSC. In de vijftiende mi-
nuut was de eerste kans voor FC 
Castricum,  Max Lodewijks schiet 
snoeihard tegen de paal. Daar-
op volgend was het éénrichtings-
verkeer met verschillende kan-
sen voor FC Castricum, maar de 
sterk keepende HCSC keeper wist 
zijn doel schoon te houden tot de 
34e minuut. Snelle uitbraak over 
rechts, Jeroen Bakker gaf een 
prachtige pass dwars over het 
veld naar links op Carlo Vrijburg, 
die de bal vlijmscherp in de rech-
ter hoek schoot, 1-0. Geen twee 

minuten daarna eerste kans voor 
HCSC, Clifton Gorissen schoot de 
bal net naast. Rust met een te-
rechte voorsprong voor FC Cas-
tricum, die duidelijk de bovenlig-
gende partij was.
In de tweede helft ging HCSC op 
zoek naar de gelijkmaker, maar 
kon niet echt een vuist maken. 
Doordat de genadeklap lang uit-
bleef,  bleef HCSC erin geloven. 
In de 85e minuut is het dan de 
ingevallen Dennis Pierneef, die 
de score op 2-0 bracht na een 
prachtige actie van Max Lode-
wijks. Twee minuten later was het 
Dennis Pierneef, die de bal voor 
bracht en Max Lodewijks, die het 
netjes afmaakte. De eveneens in-
gevallen Ernst Buijnsters zette de 
eindstand uiteindelijk op 4-0 in 
de 90e minuut door hem hard en 
zuiver in te schieten. (Tekst: Joop 
Bakker) (Archie�oto: Sandy Kla-
ver)

e tteer e nst 
Assendelft in topper 
tegen Vitesse: 3-0
Castricum - Dat Vitesse een las-
tige middag zou krijgen in en te-
gen mede koploper Assendelft 
stond wel vast. Opvallend was 
ook dat Vitesse door slecht uitver-
dedigen regelmatig zichzelf in de 
problemen bracht. Dat werd in de 
68e minuut afgestraft en dat gaf 
de thuisploeg vleugels. 
Vitesse startte met de sterke wind 
in de rug. Dat bleek nauwelijks 
een voordeel te zijn want de spit-
sen waren niet of nauwelijks te 
bereiken, omdat veel ballen in 
de handen van de keeper kwa-
men dan wel achter rolden. Teke-
nend was ook dat de eerste helft 
ook geen enkel gericht schot op 
doel viel te noteren. Aanvallend 
was Assendelft dan ook wat ge-
vaarlijker, mede door regelmatig 
heel zwak uitverdedigen aan de 
kant van Vitesse. 

Meteen na rust werd het spel van 
Vitesse een stuk beter, terwijl het 
bij Assendelft juist een stuk min-
der werd. Ook zij konden maar 
moeilijk omgaan met die har-
de wind in de rug. In de 68e mi-
nuut ging het echter weer eens 
mis achterin bij het uitverdedi-
gen toen de bedoelde lange bal 
van de laatste man tegen een 
van de aanvallers werd aan ge-
schoten. Dat leidde direct tot een 
niet te missen kans: 1-0. Vitesse 
was daardoor van slag en Assen-
delft pro�teerde daarvan volop. 
Zo’n acht minuten later werd uit 
een penalty de 2-0 aangetekend 
en weer drie minuten later lag de 
derde tre�er in het net. Al met al 
een toch wel verdiende maar ze-
ker ge�atteerde zege van Assen-
delft. (Tekst en Foto: Joop Hollen-
berg)

Frans Lute verrassend 
sterk in het libre bij WIK
Castricum - In de tiende ron-
de van de clubcompetitie libre, 
kwam Frans Lute weer eens tot 
een uitzonderlijke prestatie in 
zijn partij tegen Peter Vos. Met 
de daarbij gescoorde wedstrijd-
punten klom hij naar de tweede 
plaats op ranglijst. 
Ook voor Peter Ent was er weer 
reden om te lachen na zijn par-
tij tegen een teleurstellende Wim 
van Duin, want met de winst van 
de partij herstelde Peter zich, na 
weken van minder presteren op 
het groene laken. 
Voor Rien Emmerik stond zijn 
partij van de avond geprogram-
meerd tegen Kees Baars. Waar-
schijnlijk geïnspireerd door de 
faam van Kees, kwam Rien tot 
een prima prestatie en pakte de 
winst.
De tweede partij van de avond 

die Kees Baars moest spelen 
was een herhaling van zijn eer-
ste partij, want hij kwam, buiten 
een formidabele serie van 30 ca-
ramboles, niet aan zijn niveau en 
moest lijdzaam toestaan dat Piet 
de winst pakte. Koploper Jaap de 
Boer verdedigde zijn koppositie 
met verve, door een goede over-
winning op Jörgen Bolten.
De wedstrijd tussen Cor Stroet 
en Joop van de Wijst werd pas 
in de laatste acht beurten in het 
voordeel van Cor beslist. Tot aan 
de achttiende beurt leek het een 
hopeloze zaak voor Cor, maar hij 
stelde zijn winst veilig met 26 ca-
ramboles in de laatste acht beur-
ten.
Stand: 1. Jaap de Boer 1125 pun-
ten, 2. Frans Lute 1116 punten en 
derde is Piet Zonneveld met 1069 
punten.

Klaverjas-Kerstdrive
in Akersloot
Akersloot - Zondag 22 de-
cember is de ‘Kerstdrive’ in 
Akersloot en dat is tevens de 
laatste klaverjasdrive in café de 
Vriendschap te Akersloot. Voor 
deze gezellige Kerstklaver-
jasdrive is aanvang 14.00 uur. 
Men kan zich opgeven telefo-
nisch 0251-312866 via mail: in-
fo@vriendschapakersloot.nl of 
via Whatsapp 06-51387333.

In de Vriendschap staat deze keer 
een mooie prijzentafel gereed 
voor de winnaars. En mocht men 
met het kaarten geen geluk heb-
ben, dan misschien bij de super 
loterij proberen, want daar zijn 
ook hele mooie  prijzen te win-
nen, zoals Smoothie apparatuur, 
weerstations, pannensets, fruit-
manden, paling, besteksets, kof-
fers en levensmiddelen.

Knappe winst schaak-
team op koploper
Castricum - Vrijdag de dertiende 
zou voor de Castricumse schakers 
geen ongeluksdag zijn. Met een 
knappe winst op de koploper in de 
eerste klasse, ‘Kijk Uit’ uit IJmuiden, 
deed het achttal in deze thuiswed-
strijd prima zaken.

Vorige week had teamleider Piet 
van Wonderen een partij vooruit 
gespeeld die in remise was geëin-
digd. Debutant Maarten Froma liet 
zien uit het goede ‘schaakhout’ ge-
sneden te zijn, maar Bert van Oud-
vorst vergiste zich in een combina-
tie en moest opgeven. Gerard van 
Pinxteren was uitstekend op dreef 
en won de partij. Ook Eric van der 
Klooster won in een verwoestende 
aanval. Zwart stribbelde vergeefs 
nog wat tegen.

Daarna werd het nog spannend. 
Zo verloren de gebroeders Kuijs, 

Nico en Piet, vrij snel na elkaar wat 
ongelukkig in moeilijke eindspe-
len met lichte stukken en pionnen. 
De stand werd gelijk met nog één 
partij te gaan. Matthias van Zwet 
speelde sterk in de tijdnoodfase 
aan het eerste bord tegen de kop-
vrouw van de IJmuidenaren. Hij 
hield het beste zijn hoofd koel en 
won de dame van zijn tegenstand-
ster die hem niet veel later de hand 
reikte ter overgave.
Het werd zo een nipte, maar ver-
diende 4,5 – 3,5 overwinning voor 
de Castricummers.

Het eerste team van schaakvereni-
ging Castricum heeft zo een plaats 
bereikt in de subtop in de eerste 
klasse B van de NHSB en komt op 
vrijdag 10 januari opnieuw in ac-
tie als in dorpshuis ‘De Kern’ de in-
haalwedstrijd tegen S.C. Westein-
der wordt gespeeld.

Meervogels ’60 trekt 
aan langste eind
Akersloot - Zaterdag 14 decem-
ber stond de wedstrijd tegen KSV 
uit Heerhugowaard met oud-trai-
ner Theo Krom op het program-
ma. Door wat blessureleed en af-
wezige speelsters was Meervo-
gels niet compleet. Het beloofde 
een spannende wedstrijd te wor-
den en Meervogels was getrig-
gerd om deze wedstrijd te win-
nen. 
Meervogels kwam goed uit de 
startblokken en kwam al snel op 
een voorsprong van 2-0. De dek-
king van Meervogels stond sterk, 
waardoor KSV niet erg tot scoren 
kwam. Meervogels werd echter 
erg rommelig waardoor de stand 
gelijk opliep. Dit resulteerde in 
een ruststand van 9-9. 
Na een peptalk van trainer Max 
kwam Meervogels met vol-

le moed de kleedkamer uit. Dit 
pakte meteen goed uit in snel-
le breaks en liep vier punten uit. 
Door goed verdedigend werk van 
KSV raakte Meervogels echter de 
draad kwijt. 
De wedstrijd werd nog spannend 
en het liep gelijk op. Ze stonden 
ook nog even met vier man in het 
veld en ondanks dat, stond er nog 
wel een sterk vechtend team. KSV 
wist van dit overtal geen gebruik 
te maken. Uiteindelijk trok Meer-
vogels aan het langste eind met 
19-18 en ondanks de rommelige 
wedstrijd was Meervogels wel de 
terechte winnaar. 

Ze spelen de volgende wedstrijd 
op zaterdag 4 januari om 19.45 
uur tegen SEW uit Nibbixwoud in 
sporthal De Lelie te Akersloot.

Mountainbike
Bob Scholten 
verrast tegenstanders
Akersloot - Bob Scholten uit 
Akersloot heeft op verrassende wij-
ze de wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd in zijn woonplaats om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup gewonnen. Bij 
een gure, harde en snijdende wind 
met een temperatuur van net bo-
ven nul bonden de deelnemers op 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
de strijd met elkaar aan. 
Chris Kemp uit Egmond aan den 
Hoef legde zijn volgers een straf 
tempo op. In gesloten slagorde, 
zonder vergooien van krachten, 
werd het de jury wel heel eenvou-
dig gemaakt een uitslag op pa-
pier te krijgen. Maar vlak voor het 
ingaan van de laatste omloop, op 

start/�nish, kwam het spel dan 
toch nog op de wagen. Even daar-
voor moest Henk Jan Verdonk se-
nior  (Egmond aan den Hoef) voor 
een hoognodige sanitaire behoef-
te van de �ets, wist weer terug 
te komen in het wiel van de vol-
gers, maar kon verder geen potten 
breken na deze inspanning. Bob 
Scholten was inmiddels via een fel-
le ontsnapping aan de aandacht 
ontsnapt en niemand voelde zich 
klaarblijkelijk geroepen de kastan-
jes uit het vuur te halen. Bob Schol-
ten wist uiteindelijk de overwin-
ning mee naar huis te nemen. Uit-
slag: 1. Bob Scholten (Akersloot), 
2. Chris Kemp (Egmond aan den 
Hoef) en 3. Wout Bakker (Heiloo).

Nieuwe tenues voor 
Vitesse’22 mini’s
Castricum - De mini’s van Vites-
se ’22 kunnen er weer tegenaan 
na de winterstop met nieuwe te-
nues van FC Barcelona en Totten-
ham Hotspur.

Deze nieuwe tenues zijn moge-
lijk gemaakt door: ‘Uw groene sla-
ger (Hans van Borre)’ en ‘Kris Kross 

Amsterdam’. Kinderen in de leef-
tijd van 4-6 jaar die het leuk lijkt 
om in januari een keer mee te ko-
men trainen op zaterdagochtend 
in deze, of één van de vele ande-
re Champions League tenues zijn 
van harte welkom (aanmelden 
via:  mini-pupillen@vitesse22.nl) 
(Foto: aangeleverd)

Oliebollenactie
voor het goede doel
Castricum/Heiloo - Marc Glorie 
uit Castricum bakt op dinsdag 31 
december in Heiloo met de pro-
jectgroep ‘Project XL op = op’ 
oliebollen voor het goede doel. 
De projectgroep, opgericht door 
Werner en Thea Smakman, bakt 
oliebollen en geeft die weg tegen 
een vrijwillige bijdrage, om op 
die manier zoveel mogelijk geld 
op te halen voor Stichting Nikai 4 
Life, de stichting tegen Rhabdoï-
de Kinderkanker. 
Rhabdoïde tumoren zijn agres-
sieve tumoren in de hersenen, 
nieren en weke delen met weinig 
kans op genezing.

Hobbybakkers Marc en Werner 
geven aan dat het hun goede 
voornemen is om met de project-
groep zoveel mogelijk geld op te 
halen voor het redden van de le-
vens van jonge kinderen. 
Iedereen is op 31 december van 
harte welkom op De Krommert 
42 te Heiloo van 9.00 tot 17.00 
uur voor een zak oliebollen. Voor 
de bezoekers is er daarnaast 
een loterij met fantastische prij-
zen, met als hoofdprijs een rond-
vlucht boven Noord-Holland.
Van links naar rechts op de foto: 
Thea en Werner Smakman, Marc 
Glorie (Foto: Gemma de Vries)

Fedde Both is de situatie wederom meester (foto: Lynn Adrichem)
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19 DECEMBER

Afscheid voorzitter Goed Con-
tact, Wierenga Eten en Drinken, 
Bakkerspleintje 26, Castricum. 
17.00 - 19.00 uur. Aanmelden: 
www.goed-contact.nl/agen-
da/7789/. (Foto: aangeleverd)

Lezing Extinction Rebellion, Bi-
bliotheek Kennemerwaard, loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1. 
19.30 uur. Toegang gratis.

Presentatie vinylplaat ‘Lonely 
Christmas Tree’ van Twice The Sa-
me. Café Lokaal in Heemskerk. 
20.00 uur. (Foto: aangeleverd)

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

De veelkoppige, poëtische fanfa-
re-punkband De Kift in De Vest in 
Alkmaar, 20.30 uur. (foto: PR De 
Kift)

Snertconcert Alkmaarse vocal 
group Close-Up in de Oude Kerk 
aan het Kerkplein in Spaarndam, 
20.00 uur. Kaarten: www.vo-
calgroupcloseup.nl/kaarten. (Fo-
to: aangeleverd)

George van Houts met Theater-
college vol complottheorieën 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 19.30 uur. (Foto: Mark 
Kohn)

20 DECEMBER

Kerstspel - Muzikale theatervoor-
stelling Theater Bonhoe�er, Bon-
hoe�ercollege, Castricum. 9.15 
en 10.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Kerstviering De Zonnebloem 
Limmen met zangeres Joke Oud, 
Heeren van Limmen, Dusseldor-
perweg 103, Limmen. 14.00 uur. 
Voor vervoer: 072-5052235. (Foto: 
aangeleverd)

Lezing ‘Van Telescoop tot Afbeel-
ding: een Inleiding tot de Astro-
fotogra�e’ bij de Alkmaarse Weer- 
en Sterrenkundige Vereniging 
Metius om 20.00 uur in wijkcen-
trum ‘Thuis in Overdie’, van Maer-
lantstraat 10 in Alkmaar. Toegang 
niet leden: € 5,00. Zie ook www.
metius.nl.

Het Nationale Theater met Britse 
theaterhit The Children in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: San-
ne Peper). De voorstelling van An-
gela Groothuizen om 20.30 uur in 
de kleine zaal is uitverkocht.

Gerard Alderliefste & Friends in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: Frank van 
den Ing)

Wim Daniëls met levendige taal-
geschiedenis in begrijpelijke taal 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.30 uur. (Foto: aange-
leverd)

▲

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

Het Midwinterhoorngilde Van 
Hakken komt blazen in museum-
hoeve Overslot aan de Slotweg 42 
in Egmond aan den Hoef om de 
kortste dag van het jaar uit te bla-
zen en bij een glaasje glühwein 
te vieren dat het licht er weer aan 
komt. Aanvang 16.00 uur.

Candlelight shopping met optre-
den Music-Train. Tussen 18.00 en 
21.00 uur op het Bakkerspleintje 
in Castricum. (Foto: aangeleverd)

Volkskerstzang in de Grote Kerk 
Alkmaar om 19.30 uur. www.
volkskerstzang-alkmaar.nl.

The Spunyboys & DJ Swinging 
Rocking Daddy in Akersloot. De 
Vriendschap, Akersloot. 20.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

The StarSingers geven kerstcon-
cert om 20.00 uur in het Witte 
Kerkje Heiloo. Info: www.starsin-
gers.nl. (foto: aangeleverd)

JM Big Band viert Kerst met Mar-
jorie Barnes, Geesterhage, Gees-
terduinweg 3, Castricum. 20.30 - 
22.00 uur. (Foto: Jurjen Donkers)

Celtic Gold – An Irish Christmas in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

Mathilde Santing in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(Foto: Mark Uyl)

Herrie in de keuken, nieuwe vette 
komedie van Jon van Eerd in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (Foto: Lesley Pols)

Ballet: twee geroemde werken 
van Krisztina de Châtel naast 
nieuw werk van de jonge maker 
Audrey Apers uit SALLY’s Danslab 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
(Foto: Tycho Merijn)

Top 2000 café in Hotel Restaurant 
Sonnevanck in Wijk aan Zee van-
af 21.00 uur. (Logo: aangeleverd)

Soul Connection, Podium Victo-
rie, Pettemerstraat 5, Alkmaar. 
21.00 uur. Kaarten: www.podi-
umvictorie.nl. (Yerry Rellum, foto 
aangeleverd)

22 DECEMBER

Kersttentoonstelling bij Perspec-
tief. De ateliers van Perspectief, 
van Oldenbarneveldtweg 37 in 
Bakkum. 13.00 tot 17.00 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

Plogging Castricum sluit het jaar 
af op het strand. Om 14.00 uur 
verzamelen op het pleintje voor 
de strandopgang. (Foto: Susanne 
van Reenen)

Klaverjas-Kerstdrive in De Vriend-
schap in Akersloot. 14.00 uur.

Gitaarconcert Karlijn Langendijk, 
Dorpshuis De Zwaan, Middelweg 
5, Uitgeest. 14.30 uur. Kaarten: 
www.dezwaancultureel.nl. (Foto: 
Peach) 

Stille Nacht am Silbersee – Lite-
raire en muzikale vertelling met 
Glenn Helberg, om 14.30 uur in 
de Cultuurkoepel Heiloo. (Foto: 
aangeleverd)

Cor Bakker geeft kerstconcert 
(m.m.v. Madeline Bell e.a) in Gro-
te Kerk Alkmaar, 14.30 uur.

Clozup in De Oude Keuken. De 
Oude Keuken, Bakkum. Vanaf 
15.00 uur. De toegang is gratis. 
(Foto: aangeleverd)

Afscheidsconcert van de Carol Sin-
gers. Pancratiuskerk in Castricum. 
15.30 uur. (Foto: aangeleverd)

De Notenkraker door Charkov Ci-
ty Opera & Ballet in Stadsschouw-
burg Velsen, 15.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Projectkoor ‘De Witte Duif’ voert 
(young) Messiah uit. Protestantse 
kerk, Limmen. 16.00 uur. Dorps-
kerk, Castricum. 20.30 uur. Gratis 
toegangskaarten kunnen worden 
besteld bij Angelie Graumans, te-
lefoon 0251-826466 of amg.grau-
mans@ziggo.nl.

Kerstkaraokebingoshow XXL in 
het Patronaat in Haarlem, 20.30 
uur. Ook 23 december. www.pa-
tronaat.nl. (foto: aangeleverd)

23 DECEMBER
Kerstkaraokebingoshow XXL zie 
22/12.

24 DECEMBER
Kerstspel - Muzikale theatervoor-
stelling Theater Bonhoe�er, De 
Vermaning, Krommenie. 19.00 
uur. 

Kerstavond: een mooi verhaal 
over liefde. Jean Monnetstraat 
1 in Heemskerk, aanvang 19.30 

uur, vrij entree. Zie ook www.ap-
gen.nl. 

Kerstsamenzang Emergo. Plein-
tje voor Fase Fier en Apicius. Het 
kerstensemble van Emergo be-
gint om 19.15 uur met spelen. 
Om 19.30 uur begint de samen-
zang. (Foto: aangeleverd)

Kerstconcert Oeral Kozakkenkoor 
met Ensemble Uzory om 20.15 
uur in de Cultuurkoepel Heiloo. 
(Foto: aangeleverd)

Oecumenisch Kerstvesper - Met 
‘Festival van Lezingen en Liede-
ren’, Dorpskerk Castricum, Kerk-
pad 1. 21.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Heimatkapelle Die Darmstädter 
Hübsch in Podium Victorie in Alk-
maar, 21,00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Kerstnachtdienst in het Leger des 
Heils gebouw aan de Geysendorf-
ferlaan 4 in Beverwijk, 22.30 uur.

25 DECEMBER

Ballet & orkest van de Staatsope-
ra van Tatarstan brengt het Zwa-
nenmeer van Tsjaikovski in de 
Vest in Alkmaar, 14.30 uur. (Foto: 
PR Ballet van de Staatsopera van 
Tatarstan)

26 DECEMBER
Kunst, Kerst en Bitterballen op 
tweede kerstdag. Buurt- en Bil-
jartcentrum Castricum (BBC) op 
de Van Speijkkade 61 in Castri-
cum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Duif speelt eenmalig een speciale 
voorstelling, samengesteld door 
Fred Valkering samen met loka-
le muzikanten in museumhoe-
ve Overslot aan de Slotweg 42 in 
Egmond aan den Hoef, 16.00 uur. 
In de pauze gaat men met de pet 
rond voor de muzikanten.



Storm in een glas water:
Nieuwjaarsduik gaat gewoon door

Regelgeving
Het is voor velen even schrikken 
als op 10 december j.l. vroeg in de 
middag, via Omroep Castricum, 
plotseling het bericht verschijnt 
dat de jaarlijkse Nieuwjaarsduik 
dit keer niet doorgaat.

Als reden wordt aangevoerd dat 
de organisatie (Zwemvereniging 
Aqua�t) niet voldoet aan be-
paalde voorwaarden die de ge-
meente, met het oog op de vei-
ligheid van het evenement, stelt. 
Volgens Omroep Castricum heb-
ben Aqua�t en medeorganisa-
tor strandpaviljoen Deining laten 
weten het evenement niet langer 
te kunnen organiseren door de 
strengere regelgeving vanuit de 
gemeente. Ze betreuren de gang 
van zaken. Een woordvoerder van 
Aqua�t stelt dat de zwemvereni-
ging niet langer alleen verant-
woordelijkheid kan dragen voor 
het voldoen aan de voorwaarden 
voor dit steeds groter wordende 
evenement. 
Het bericht wordt op 11 decem-
ber j.l., vroeg in de namiddag be-
vestigd door NH Castricum. Het 
kopt met ,,Doodzonde dat de 
Nieuwjaarsduik door alle regel-
geving niet kan doorgaan” en  het 
spreekt van ,,het ontnemen van 
heel veel plezier van menig Cas-
tricummer”.  

Het bericht over het besluit wordt 
in een mum van tijd gedeeld op 
social media. Op Facebook barst 
een storm van kritiek los, waarbij 
de beschuldigende vinger direct 
in de richting van de gemeen-
te wijst. De gemeente zou zich te 
veel aan de regeltjes houden. 

Facebook
Op 11 december j.l. laat wethou-
der Ron de Haan ´s avonds op Fa-
cebook weten dat de duik gaat 
gewoon doorgaat. Een opvallen-
de reactie en in tegenstelling met 
de eerdere berichten.
Op dezelfde dag bevestigen Om-
roep Castricum en NH Nieuws dat 
de Nieuwjaarsduik alsnog door-
gaat. Burgemeester Toon Mans: 
,,De berichtgeving berust op een 
misverstand. Er wordt snel con-
tact gezocht met de organisatie 
om de Nieuwjaarsduik doorgang 
te laten vinden. Op Facebook 
wordt gesuggereerd dat er aan 
extra regels voldaan moet wor-
den, maar dit is niet aan de orde. 
Er wordt met dezelfde regels als 
eerdere jaren gewerkt. Deze re-
gels hebben te maken met vol-
doende toezicht, voldoende par-
keergelegenheid en veiligheid. 
Dit vereist het afspreken van een 
aantal spelregels”. 

Blij
Ruud Bakkum, bestuursvoorzit-
ter van Aqua�t, dat mede organi-
sator van het evenement is, is blij 
dat het evenement alsnog door-
gaat. Hij hoopt wel dat er volgend 
jaar meer initiatief vanuit de ge-
meente komt. 

Richard Groot van Deining: ,,Er 
vond een goed gesprek plaats 
met de gemeente. In de basis zijn 
we allemaal blij dat er ook deze 
keer een georganiseerde Nieuw-
jaars duik plaatsvindt, waarbij de 
Reddingsbrigade deze keer een 
cruciale rol speelt. Net zoals voor-
gaande jaren wordt het evene-
ment nog steeds gratis aangebo-

den. Hier moeten we zuinig op 
zijn.”

Volgens wethouder Ron de Haan 
(Sport) is de Nieuwjaarsduik in 
Castricum aan Zee zo populair 
geworden dat er veel meer vrij-
willigers en toezicht nodig zijn 
dan in de beginjaren. “Daar waar 
er in het begin slechts een hand-
jevol personen aan de duik deel-
namen, praat je nu over een 
groep van 300 tot 400 mensen. 
Dan moet het goed geregeld zijn. 
Er vond een goed gesprek plaats 
met alle partijen en de Reddings-
brigade is bereid gevonden om 
met vrijwilligers bij te springen. 
Ik vind het jammer dat er op Fa-
cebook direct conclusies zijn ge-
trokken waarbij de gemeente in 
een kwaad daglicht wordt ge-
steld.” De Haan zegt er trots op 
te zijn dat Castricum het evene-
ment nog steeds gratis aanbiedt, 
daar waar bij andere gemeente 
betaald moet worden voor deel-
name.”

Het lijkt dus allemaal storm in een 
glas water geweest te zijn.
Evenals voorgaande jaren is het 
parkeren op de parkeerplaats gra-
tis. De warming up start om 13.45 
uur bij Deining en de duik zelf is 
om precies 14.00 uur. De tempe-
ratuur van het zeewater bedraagt 
momenteel zo’n 6 graden. 
Als we weervrouw Helga van Leur 
mogen geloven, dan staat ons 
vanaf 21 december a.s. een hor-
rorwinter te wachten, met een 
temperatuur van -10 graden op 
eerste kerstdag. 
De temperatuur van het water zal 
dus nog wel een paar graden zak-
ken.  Maak de borst alvast maar 
nat, want de Nieuwjaarsduik is 
deze keer iets voor échte bikkels! 
(Tekst/foto: Henk de Reus)

Castricum - ,,Waarom deze kop?”, zult u waarschijnlijk als lezer 
denken. ,,De Nieuwjaars duik gaat toch altijd door?” Toch heeft 
het er deze keer even om gehangen.

‘Zij hadden hun schaapjes geteld’
Castricum in Kerstsfeer
Castricum – Inderdaad blijkt er nog genoeg gras te groeien om voor de schapen als voer te dienen. Op bij-
gaande foto van Aart Tóth, genomen op de Dr. de Jonghweg, zijn de schapen duidelijk geteld en gemerkt 
om ook na de Kerstdagen het openbaar groen van Castricum te onderhouden. (Tekst/foto: Aart Tóth)

Castricum - Op woensdag 11 de-
cember omstreeks19.20 uur is de 
politie naar de Santmark gegaan. 
Meldster had een rare man aan 
de deur, die aangaf dat hij de vol-
gende ochtend langs zou komen 
om de boel schoon te maken in 
huis. Meldster had gelukkig de 
deur niet opengedaan maar een 
keukenraam op een kier gezet 
om met de man te praten. Tijdens 
het gesprek stond de man in een 
hoekje van de galerij. Meldster 
heeft de man afgepoeierd en de-
ze is weggelopen in de richting 
van het spoor. Signalement van 
de man: Kleine blanke man met 
een gedrongen postuur. De man 
droeg een pet en sprak Neder-
lands.

Babbeltruc 
Santmark

27 DECEMBER
FroeFroe met Killie Billie (6-12 
jaar) in de Vest in Alkmaar, 14.30 
uur.

Castricumse oudejaarsconferen-
ce in De Bakkerij. Oudejaarscon-
ference Maarten Mantel. De Bak-
kerij. Café open: 20.15 uur. Aan-
vang: 21.00 uur (dan sluiten ook 
de deuren van de zaal). Entree 6 
euro. Pinnen NIET mogelijk. (Foto: 
JustWieb)

The Dutch Queen Tribute in Po-
dium Victorie in Alkmaar, 20.45 
uur. www.podiumvictorie.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

28 DECEMBER

Oliebollenwandeling IVN Midden 
Kennemerland in duingebied 
PWN start 13.00 uur vanaf het 
parkeerterrein bij de ingang Ber-
kenbos aan de Beverwijkerstraat-
weg (afslag naar Geversduin) in 
Heemskerk. Aanmelden via vn.nl/
mkl. (Foto: aangeleverd)

Concert Neva Ensemble in de Ab-
dijkerk Egmond-Binnen, Abdij-
laan 26, 14.30 uur. Entree gratis, 
collecte na a�oop. (Foto: aange-
leverd)

The Nits in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (foto: Tabea Hüberli)

29 DECEMBER

Over leven in de winter. IVN-wan-
deling in de Noorderneg. Verza-
melen bij zwembad het Baa�e. 
www.ivn.nl/nkl. 10.00 uur. (Foto: 
Paul ten Have)

Het Zandkasteel – Op de Piraten-
boot (3-6 jaar) in De Vest in Alk-
maar, 16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Sesamstraat Live! (2+) in Stads-
schouwburg Velsen, 15.00 uur. 
(foto: Nick van Ormondt)

Frank Kraayeveld speelt samen 
met Aad Hoof op drums en Jan 
Wijte op gitaar en dwars�uit, min 
of meer akoestisch, het oude Bin-
tangs repertoire uit het Blues 
on the Ceiling tijdperk in muse-
umhoeve Overslot aan de Slot-
weg 42 in Egmond aan den Hoef, 
16.00 uur. In de pauze gaat men 
met de pet rond voor de muzi-
kanten.

30 DECEMBER

Rhythm of the Dance – The Christ-
mas Show, weergaloos dansspek-
takel in kerstsfeer in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Fo-
to: Wim Lancer)

31 DECEMBER
Geen agendapunten.

1 JANUARI
Klimaatduik. Vanaf 11.00 uur bij 
Zoomers. Op het symbolische 
tijdstip 5 voor 12 start de duik. In-
schrijven via klimaatduik.nl. (

Nieuwjaarsduik in Castricum: de 
warming up start om 13.45 uur bij 
Deining en de duik zelf is om pre-
cies 14.00 uur. (foto: archief )
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Afscheidsconcert van Carol Singers
Castricum - Met een afscheids-
concert op 22 december in de 
Pancratiuskerk te Castricum slui-
ten de Carol Singers uit Heems-
kerk na 40 jaar af. Er zal groots 
worden uitgepakt, het wordt 
een concert met vrienden: naast 
de Carol Singers zelf spelen mee 
de Iers-Nederlandse band Dock-
side uit Beverwijk en het Dickens 
Ensemble van Emergo uit Cas-
tricum. Daarnaast verlenen ook 
Ronald Schollaart (orgel), Ber-
nard van den Boogaard (piano) 
en Nienke van Leijden (harp) hun 
medewerking aan dit afscheid. 

Het is een uitgebreid programma 
met talloze carols, a capella en 
begeleid door genoemde vrien-
den. Uiteraard zijn ook bekende 
meezingers opgenomen in het 
programma.
De Carol Singers staan al sinds 
hun oprichting onder de bezie-
lende leiding van Joost Doode-
man. In de afgelopen 40 jaar heb-
ben ze menig concert gegeven 
in Heemkerk, Uitgeest, Beverwijk 
en Castricum. Daarnaast traden 
ze op bij kerstmarkten, zoals de 
Country Christmas Fair in Haar-
zuilens. 

Om zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te geven dit con-
cert bij te wonen is dit jaar geko-
zen voor de Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat in Castricum. Het 
concert op zondag 22 december 
vangt aan om 15.30 uur en kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Twice Wo-
men’s Wear (Torenstraat 36, Cas-
tricum) en bij Timmer Muziek 
(Spoorsingel 49, Beverwijk). Ook 
nog verkrijgbaar op 22 december 
in de kerk ’s middags vlak voor 
aanvang. Eventueel zijn kaarten 
te reserveren via 0251 – 237652. 
(Foto: aangeleverd)

Online zelfhulpmodules GGZ Noord-
Holland-Noord kosteloos beschikbaar
Regio - In samenwerking met 
een aantal gemeenten in de re-
gio biedt GGZ Noord-Holland-
Noord online zelfhulpmodules 
voor mensen met milde psychi-
sche problemen aan. De mo-
dules bieden inzicht en tips bij 
veelvoorkomende klachten als 
piekeren, (werk)stress, somber-
heid en slecht slapen. De zelf-
hulpmodules zijn kosteloos via 
de website van GGZ Noord-Hol-
land-Noord toegankelijk: www.
ggz-nhn.nl/zelfhulp.
Via de website van GGZ Noord-
Holland-Noord zijn de volgen-
de zelfhulpmodules beschik-
baar:
· Beter slapen: ga op eigen tem-
po aan de slag voor een betere 
nachtrust
· Betrokken omgeving: doe 

kennis en vaardigheden op om 
overbelasting te voorkomen in 
de omgang met een naaste met 
psychiatrische problemen
· Blij alcoholvrij: geniet echt 
met mate…
· Fluitend naar je werk: beter 
ontspannen na een werkdag
· Je probleem in kaart: krijg hel-
der wat er speelt
· Minder piekeren: sta meer ont-
spannen in je leven
· Mindfulness: krijg meer aan-
dacht voor het hier en nu
· Oefenen met ontspannen: 
in korte oefeningen leer je je 
spanning los te laten
· Pak je somberheid aan: wat 
kun je doen om je minder som-
ber te voelen
· Zelfbeeld: zet je eerste stap-
pen naar een meer positief zelf-

beeld
· Dankbaarheid: meer focussen 
op de positieve kanten van het 
leven

Uit onderzoek blijkt dat inter-
netbehandeling goed kan wer-
ken, mede omdat mensen zelf 
aan de slag gaan met hun pro-
blemen. GGZ Noord-Holland-
Noord biedt internetbehande-
ling dan ook standaard binnen 
de behandelingen aan. Om-
dat meer mensen van deze me-
thode kunnen profiteren heeft 
de organisatie voor geestelijke 
gezondheidszorg, samen met 
een aantal gemeenten, de zelf-
hulpmodules voor iedereen be-
schikbaar gesteld.
Voor meer informatie: zie www.
ggz-nhn.nl/zelfhulp.

Kerstsamenzang Emergo

Het kerstensemble van Emer-
go begint om 19.15 uur met spe-
len. Om 19.30 uur begint de sa-
menzang. Rachel van Barneveld 
en Harry Mooij zullen net als vo-
rig jaar de samenzang onder-
steunen. De �rma Zandbergen 
uit Limmen stelt een oplegger 
beschikbaar waartegen het gro-
te projectiescherm geplaatst kan 
worden, en er een podium ont-
staat voor de muzikanten. Zo ko-
men hun prachtige klanken en 

mooie kleding nog beter tot hun 
recht.

PWN heeft ook dit jaar weer een 
mooie kerstboom ter beschik-
king gesteld. Met hulp van Henk 
Verver is de metershoge boom 
stevig op het plein neergezet. De 
vele vrijwilligers van Emergo zor-
gen er tot slot voor dat het weer 
een sfeervolle samenzang wordt 
vol saamhorigheid. Om de sa-
menzang nog sfeervoller te ma-

ken wordt het publiek uitgeno-
digd een winddicht sfeerlichtje 
mee te nemen.
Ook dit jaar kan iedereen die dat 
wil een kerstwens in de kerst-
boom hangen. Op kerstavond 
kan men die in een doorzichtige 
weerbestendige kerstbal doen en 
tijdens de samenzang in de kerst-
boom hangen. De kerstballen 
zijn 8 centimeter in doorsnee en 
worden door Muziekvereniging 
Emergo gratis ter beschikking ge-
steld.
Gelet op de verwachte drukte 
zal de omgeving van het pleintje 
worden afgesloten voor verkeer. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Ook dit jaar organiseert Muziekvereniging Emer-
go samen met de Dorpsraad Bakkum de inmiddels traditionele 
kerstsamenzang. Op het pleintje voor Fase Fier en Apicius kan op 
kerstavond weer volop gezongen worden bij de kerstboom.

Uitslagen 40e Midwinterduinloop
Regio - Op zaterdag 14 decem-
ber werd in Egmond Binnen de 
40e Midwinterduinloop gehou-
den. Zowel de deelnemers als de 
organisatie hadden te maken met 
moeilijke omstandigheden. Door 
de storm kon de start/�nish maar 
gedeeltelijk worden opgebouwd 
en tijdens de loop hadden de 635 
deelnemers vooral op de Van Ol-
denborgweg de harde wind te-
gen. 
Over de �nish gekomen was er 
door de deelnemers een prima 
prestatie geleverd en daar wacht-
te voor hun een mooie medail-
le vanwege de 40e editie. De op-

vallendste prestatie werd wel ge-
leverd door Remyo Tielsema uit 
Haarlem. Net als vorig jaar werd 
hij de winnaar van de 16,8 km 
en dat nadat hij drie jaar geleden 
nog een hersenbloeding heeft 
gehad en in coma was geraakt. 
Hoewel hij nog steeds niet hele-
maal hiervan is hersteld, loopt hij 
sindsdien veel sneller dan voor 
die tijd. Er was verder voor de 
EHBO niet veel te doen, zodat het 
weer een geslaagde dag was. 
Uitslag: 7,6 km
Heren: 1. Sietse van der Pal (West-
zaan) 29.00 min., 2. Edwin Aar-
denburg (Heemskerk) 30.40 min. 

en 3. Patrick Moeskops (Alkmaar) 
30.48 min.
Dames:1. Jeske van der Pal (West-
zaan) 32.50 min., 2. Amber Mol-
lee (Velserbroek) 35.12 min. en 3. 
Ilonka Betjes (Krommenie) 35.47 
min.
16,8 km
Heren: 1. Remyo Tielsema (Haar-
lem) 1.00.03 uur, 2. Awet Haille 
(Beverwijk) 1.02.24 uur en 3. Max 
Rijs (Limmen) 1.02.32 uur.
Dames: 1. Grietje Boorsma (Alk-
maar) 1.12.55 uur, 2. Lizzy Ver-
donk (Egmond aan Zee) 1.15.29 
uur en 3. Monique Arkenbout 
(Limmen) 1.15.49 uur. 

Anti-diefstalband ‘Secure Your Bag’ 
ontworpen door studenten
Limmen/Alkmaar - Wout Gud-
de uit Limmen is student Techni-
sche Bedrijfskunde bij de Hoge-
school Inholland Alkmaar. Samen 
met medestudenten Renate van 
der Lee, Lars van Stralen en Milan 
Nijssen is hij voor zijn minor een 
project gestart genaamd ‘Jong 
Ondernemen’. Hierbij is het de be-
doeling om een eigen product te 
ontwerpen om vervolgens hier-

mee een onderneming te starten. 
Zij ontwierpen de anti-diefstal-
band Secure Your Bag.
„Afgelopen week zijn we het ver-
kooptraject ingegaan met ons 
product Secure Your Bag. In 2018 
werd er meer dan 15000 keer aan-
gifte gedaan van diefstal. Het in-
novatieve en duurzame product 
van Secure Your Bag is een ‘Anti-
diefstalband’, van restleer, die de 

tas veilig bevestigt aan bijvoor-
beeld stoelen, tafelpoten, winkel-
wagens en de scootmobiel. Door 
de extra beveiliging wordt de 
stap naar én de diefstal zelf, min-
der aantrekkelijk gemaakt”, ver-
telt Wout. 

Meer informatie over het product 
is te vinden op de website: www.
secureyourbag.nl. 

PeuterVestival
Theaterspeeltuin en voorstellingen 
voor 2- tot 4-jarigen
Alkmaar - Op woensdag 22 janua-
ri kunnen peuters met hun (groot)
ouders op theateravontuur in 
TAQA Theater De Vest. Het jaarlijk-
se PeuterVestival is het allerleuk-
ste festival voor de kleintjes met 
ditmaal de speciale theaterspeel-
tuin ‘Prentenboekenstad’, een 
groot tekentapijt en maar liefst 
vier theatervoorstellingen om uit 
te kiezen. Een onvergetelijke dag 
voor jong en oud.

Spelen in het theater
Wat is er nu heerlijker dan een the-
ater binnen te gaan waarvan de 
foyer is veranderd in een creatief 
Prentenboekenstad, vol bekende 
�guren uit de vele prachtige pren-
tenboeken die ons land rijk is? In 
deze theaterspeeltuin kan naar 
hartenlust gespeeld worden. In de 
foyer kunnen kinderen mee teke-
nen aan een groot kleurtapijt tij-
dens Het Kleurfeest, onder bege-
leiding van tekenaars en een mu-
zikant.

Voorstellingen: van appelmoes 
tot papierfrommels

Natuurlijk zijn er tijdens het fes-
tival ook mooie en spannende 
voorstellingen te zien.
Een appelboom en drie kastjes, al-
lerlei keukengerei en gekke ma-
chines: in het poëtische ‘Moes’ 
komt alles tot leven. ‘STIP’ is een 
non-verbaal, muzikaal en poëtisch 
pareltje over vriendschap, groei-
en, geven en nemen. Over niet al-
tijd krijgen wat je wilt, of soms juist 
meer ontvangen dan je wenst. ‘Tik 
Tak Slaap’ is geïnspireerd op ‘Wel-
terusten Kleine Beer’ van Martin 
Wadell, waarin Sanne een ladekast 

omtovert tot een huis vol verras-
sende kamers en verdiepingen. En 
in ‘Papier’ nemen drie dansers de 
peuters mee in een landschap van 
papier. Het wappert als ze rennen, 
scheurt als ze er doorheen lopen, 
krimpt als ze erin knijpen. Werel-
den ontstaan en worden verfrom-
meld, telkens opnieuw.
Het theater is open vanaf 8.45 uur. 
Meer informatie en kaarten via 
www.taqatheaterdevest.nl, aan de 
balie of telefonisch 072 - 548 9999 
en tijdens het festival. (Foto: aan-
geleverd)
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Kerststukjes 
voor bewoners 
Santmark
Castricum - Een aantal leerlingen 
uit de derde klassen van het Clu-
sius College Castricum heeft ook 
dit jaar weer mooie kerststukjes 
gemaakt bij het vak ‘Bloem’ en 
deze gebracht naar de (bejaarde) 
bewoners van de Santmark. De 
bewoners waren erg blij en ver-
rast met deze leuke actie en de 
mooie bloemstukken die de leer-
lingen voor hen gemaakt heb-
ben. (Foto: Evelyn van Tilborg, do-
cent Bloem)

Ook Klimaatduik 
op nieuwjaarsdag

Castricum - Begin het jaar goed 
en duik samen het koude water 
in voor een ambitieus klimaat-
beleid. De klimaatduik is op 1 ja-
nuari om 5 voor 12 in Castricum 
aan Zee.
Net als in onder andere Amster-
dam, Leiden, Zandvoort en Nij-
megen wordt ook in Castricum 

een klimaatduik georganiseerd 
op 1 januari. Het nieuwe jaar 
wordt namelijk hét klimaatjaar. In 
2020 treedt het Klimaatakkoord 
in werking, in 2020 moet Neder-
land voldoen aan de Urgenda-
zaak (25% minder CO2-uitstoot) 
en 2020 is het laatste jaar voor mi-
nisters om de gestelde klimaat-
doelen te halen. Met de Klimaat-
duik wordt de regering opgeroe-
pen om in 2020 écht in actie te 
komen voor het klimaat. 
Inschrijven kan via klimaatduik.nl. 
Inschrijven is een vereiste, want 
alleen dan kan worden gezorgd 
voor voldoende actiepakketten 
van Vereniging Milieudefensie 
voor iedereen. Vanaf 11.00 uur 
kan men bij Zoomers het actie-
pakket halen en daarna meedoen 
met de warming up. Op het sym-
bolische tijdstip 5 voor 12 start de 
duik. (Foto: aangeleverd)

Kunst, Kerst en Bitter-
ballen op 2e kerstdag
Castricum - Zaterdag 14 decem-
ber  hebben veel schilders deel-
genomen aan het kerstevene-
ment van Mieke Rozing. De re-
sultaten hiervan kunnen twee-
de kerstdag worden bewonderd 
van 14.00 tot 16.00 uur bij het 
Buurt- en Biljartcentrum Castri-

cum (BBC) op de Van Speijkkade 
61 in Castricum.
Dit evenement is mede moge-
lijk gemaakt door samenwerking 
van Gemeente Castricum, Stich-
ting Welzijn, Bij Bakker, Deen Su-
permarkt Castricum en Mieke Ro-
zing. (Foto: aangeleverd)

Plogging Castricum sluit
het jaar 2019 af op het strand
Castricum - Het jaar zit er alweer 
bijna op. De laatste Plogging Cas-
tricum wandeling van dit seizoen 
vindt plaats op het strand van 
Castricum op zondag 22 decem-
ber.

Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken iedereen uit om sa-
men een uurtje te wandelen. On-
derweg wordt het zwerfafval op-

geruimd. Elke keer wordt een an-
dere locatie gekozen. Zo worden 
de mooiste plekjes aangedaan 
die de gemeente Castricum rijk is. 
Zondag 22 december wordt om 
14.00 uur verzameld op het plein-
tje voor de strandopgang om het 
strand schoon te rapen. Na a�oop 
wordt het jaar afgesloten met een 
welverdiend kopje chocomel en 
worden plannen gesmeed voor 

het nieuwe jaar.
Warme, vlekbestendige kleding 
en handschoenen zijn wel zo ver-
standig. 
De organisatie neemt een be-
scheiden voorraad aan hand-
schoenen en prikstokken mee. 
Meer informatie en contact: Fa-
cebook: @ploggingcastricum, 
email: ploggingcastricum@gmail.
com. (Foto: Susanne van Reenen)

Exposanten gezocht voor 
Limmen Artistiek & Creatief 2020

Limmen - In maart 2020 is het 
weer zover. Voor de zesenveer-
tigste maal organiseert Limmen 

Artistiek & Creatief de expositie 
voor kunstenaars uit Limmen en 
de verre omgeving.

Ook dit jaar is de organisatie op 
zoek naar kunstenaars die het 
leuk vinden om hun werk te laten 
zien, misschien wel voor de eer-
ste keer, aan de vele bezoekers 
die deze expositie bezoeken. Dit 
jaar is de expositie gepland in het 
weekend van 7 en 8 maart 2020. 
Beide dagen zijn de deuren van 
de  expositie van 11.00 tot 17.00 
uur geopend en de toegang voor 
het publiek is gratis. 

Voor degene die artistiek en cre-
atief is, is dit de uitgelezen mo-
gelijkheid om te exposeren. Het 
aanmeldingsformulier is vanaf 
27 december te downloaden via 
de site www.limmencultuur.nl en 
daar staan ook de foto’s van de 
voorgaande jaren.
Tot 19 januari 2020 kan men zich 
inschrijven. (Foto: aangeleverd)

Clozup in De Oude Keuken
Bakkum - Al verscheidene jaren 
vormen zangeres Heidy Crooy-
mans en gitarist René Nijen-
huis een muzikaal duo. Ze hou-
den ervan om samen op zoek te 
gaan naar mooie liedjes en jazz 
standards, die ze tijdens creatieve 
repetities voorzien van een eigen 
jasje. De liedjes blijven herken-
baar voor het grote publiek, maar 
worden kleine sieraadjes om naar 

te luisteren. Daarmee wordt een 
kerstpakket in een jazzy winter-
coat gestopt. Bekende en min-
der bekende kerstsongs worden 
afgewisseld met jazz composi-
ties en poppy songs. Het duo Clo-
zup brengt bij De Oude Keuken 
op muzikale wijze de traditionele 
Kerstsfeer op zondag 22 decem-
ber, vanaf 15.00 uur. De toegang 
is gratis. (Foto: aangeleverd)

The Spunyboys & DJ Swinging 
Rocking Daddy in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 21 decem-
ber treden ‘The Spunyboys’ op in 
De Vriendschap in Akersloot sa-
men met DJ Swinging Rocking 
daddy. 

Uitgegroeid tot een van de meest 
populaire én gevraagde bands 
van Europa zijn ongetwijfeld de-
ze Spunyboys uit Frankrijk. Deze 
drie jonge gasten spelen nu een 
aantal jaar en hebben een grote 
schare fans om zich heen verza-

meld. De uitstraling van deze jon-
ge en energieke Rock ‘n Roll-hon-
den brengt de luisteraars onmid-
dellijk terug naar de glorietijd van 
The Stray Cats. Wie deze gasten 
eerder aan het werk gezien heeft, 
weet dat Rémi, Guillaume en Ed-
die het dak eraf spelen. Het is te-
vens het laatste live optreden in 
de Vriendschap waar rock ‘n roll 
altijd een bijzondere plaats heeft 
ingenomen. 
Dit bekende café gaat haar deu-

ren op 31 december sluiten en 
dan komt er een einde aan een 
tijdperk van live muziek in dit ca-
fé. Maar eerst nog The Spunyboys 
op zaterdag 21 december, het 
begint om 20.00 uur en de zaal 
gaat voor het publiek om 19.30 
uur open. Kaarten in de voor-
verkoop bij onder andere bij de 
Vriendschap en Novy Velzeboer 
in Akersloot of via ticketservice 
Ikbenaanwezig.nl. (Foto: aange-
leverd)

Castricum - Tussen dinsdag 10 
december 14.00 uur  en donder-
dag 12 december 13.00 uur is er 
ingebroken bij een woning aan 
de Tureluur te Castricum. Men is 
binnen gekomen via het open-
breken van de achterdeur. De po-
litie spreekt van grof breekwerk. 
Het is nog niet bekend wat er 
weg is.

Inbraak 
Tureluur

Castricum - Op woensdag 11 
december is er ingebroken op 
de Professor Winklerlaan tussen 
16.30 uur  en 20.42 uur. Men is 
binnengekomen via openbreken 
achterdeur. Ook bij deze woning 
grof breekwerk en nog niet be-
kend wat er weg is.

Inbraak 
Professor 
Winklerlaan

Castricum - Zondag 15 december 
omstreeks 02.50 uur is een 24-jarige 
jongen uit Castricum aangehouden 
ter zake vernieling van een bedrijfs-
auto en openbare dronkenschap. Hij 
is, ter ontnuchtering, overgebracht 
naar bureau Alkmaar en aldaar in-
gesloten. De jongen heeft een be-
keuring gekregen ter zake openba-
re dronkenschap en baldadigheid.

Vernieling 
bedrijfsauto

Akersloot - Op dinsdag 10 de-
cember vond er een radar snel-
heidscontrole plaats op de Gees-
terweg tussen 9.00 uur en 12.00 
uur. Van de 704 passanten reden 
er 80 te hard. De hoogst gemeten 
snelheid was 90 km/u, waar 50 
km/u is toegestaan.

Radarcontrole

Castricum - Zondag 15 december 
vond er om 01.40 uur op de Provin-
ciale weg N203 een aanrijding plaats 
tussen een snor�etser en een twee-
tal voetgangers, waarbij er één ge-
wond is geraakt. De voetgangers lie-
pen in de richting van Limmen over 
het �etspad. Vanuit tegenoverge-
stelde richting kwam een snor�ets. 
Deze zag de voetgangers te laat en 
raakte hen frontaal, waarbij één van 
de voetgangers een hoofdwond 
opliep. Hij is overgebracht naar het 
RKZ Beverwijk. De bestuurder van 
de snor�ets bleek onder invloed van 
alcohol te zijn. Hij heeft hiervoor ver-
baal gehad en een rijverbod.

Aanrijding 
snorfietser met 
voetgangers

Limmen - Op maandag 9 decem-
ber vond er omstreeks 17.00 uur 
een aanrijding met letsel plaats 
op de kruising Rijksweg/Visweg. 
De bestuurder van een personen-
auto zag, bij het afslaan naar de 
Visweg, de bestuurder van een 
brom�ets over het hoofd. 
De brom�ets reed zonder te rem-

men tegen de personenauto aan 
en kwam vervolgens ten val. De 
bestuurder van de brom�ets is, 
ter controle, overgebracht naar 
het ziekenhuis. 
Bij de personenauto was de gor-
dijnairbag uitgeklapt maar be-
stuurder heeft geen letsel opge-
lopen.

Aanrijding met letsel



Dierenprints 
in je interieur

 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Thermografie 
maakt gebreken 
aan panden 
inzichtelijk

Ook onze 
verlichting 
wordt slim

Geef je huis 
       wat warmte

Zo laat je je 
houten vloer 

er weer als 
nieuw uitzien



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

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

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

Schouwen – Haarden - Kachels

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

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

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

Schouwen – Haarden - Kachels
schouwen - haarden - kachels

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

Zondag 
12 februari zijn 

wij geopend 
van 12.00-16.00 uur

Kom 
vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!

Schouwen - Haarden - Kachels

Steeds meer woningeigenaren kiezen voor zon-
nepanelen. Logisch, want je kunt je investering er 
al na zo’n zes jaar uit hebben. Daarna zorgt je dak 
voor gratis stroom. Toch is de investering niet ge-
ring. Verstandig dus om op een rijtje te zetten waar 
je rekening mee moet houden als je gaat investe-
ren in zonnepanelen. Meer informatie kun je vin-
den op zonnepanelen-info.nl 

De capaciteit
Belangrijk is uiteraard een keuze te maken in de 
capaciteit van de zonnepanelen. De capaciteit 
wordt uitgedrukt in Wattpiek, Wp. Hoe hoger de 
Wattpiek hoe hoger (logischerwijs) de capaciteit. 
Maar ook de prijs. Veel hangt van het dakopper-
vlak dat je beschikbaar hebt. Heb je bijvoorbeeld 
maar een beperkt dakoppervlak beschikbaar, dan 
kun je het beste kiezen voor zonnepanelen met 
een hoge capaciteit. Kun je juist veel zonnepane-
len kwijt, dan kan het � nancieel interessant om 
juist te kiezen voor panelen met een iets lagere ca-
paciteit.

De afmeting
Je hebt zonnepanelen in verschillende formaten. 
Klein (ca. 150x100 cm), groot (ca. 195x100 cm) en 
standaard (ca. 165x100 cm). Het is vaak even puz-
zelen welk formaat je het beste kunt kopen. Pro-
beer bijvoorbeeld een ‘legplan’ van je dak te ma-
ken om zo te kijken hoeveel panelen je kwijt kunt. 
Zo kun je de zonnepanelen intekenen en wat 

schuiven met de formaten. Over het algemeen 
kunnen we stellen dat we het beste grote zonne-
panelen kunnen kopen, als er een groot dakop-
pervlakte beschikbaar is. Grote zonnepalen heb-
ben namelijk doorgaans ook meer capaciteit.

Het rendement
Een van de belangrijkste zaken waar je bij het ko-
pen van zonnepanelen op moet letten is het ren-
dement. Er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op de 
markt met een rendement van 15%, maar ook van 
17%. Kies altijd voor zonnepanelen met een hoog 
rendement. Zijn de panelen eenmaal geplaatst, 
dan is het belangrijk de panelen ook goed te on-
derhouden. Zo blijft het rendement hoog.

Het merk
Let bij het aanscha� en van de panelen ook op het 
merk. Kies altijd een merk dat beoordeeld is door 
een testinstituut. Zo weet je wat je in huis haalt. Er 
worden namelijk een heleboel b-merken of merk-
loze zonnepanelen verkocht.

De prijs
De prijs is natuurlijk belangrijk. Let hierbij op de 
prijs per wattpiek en niet zozeer op de prijs per pa-
neel. Een paneel met een hogere wattpiek kan bij-
voorbeeld iets duurder zijn maar wel een stuk e�  -
ciënter en dus uiteindelijk meer opleveren.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Hier moet je op letten als je 
zonnepanelen gaat kopen

Zonnepanelen leveren je niet alleen voordeel op, het is ook een 
� inke investering. Belangrijk dus om je goed te oriënteren als 
je zonnepanelen gaat kopen.

Gashaarden zorgen ervoor dat jij er iedere win-
ter weer warmpjes bijzit. Een bijkomend voor-
deel: ze zijn ook nog eens ontzettend stijlvol.
Een mooie haard geeft je woning een knusse uit-
straling en zorgt bovendien voor een luxe ge-
voel. Wil jij je interieur naar een hoger niveau til-
len met behulp van een gashaard? Dan is het be-
langrijk om op de hoogte te zijn van de laatste 
trends. Doe inspiratie op dankzij deze top 5.

De hangende haard
Wil je jouw gashaard laten opvallen in je woning, 
maar vind je het tegelijkertijd belangrijk om je 
interieur strak te houden? Dan is een hangende 
haard de ideale keuze. Deze gashaarden worden 
aan je plafond gemonteerd en staan dus niet op 
de grond. De vorm van de haarden is meestal erg 
modern: vierkant of rechthoekig. Hierdoor passen 
deze modellen perfect binnen een modern en mi-
nimalistisch interieur. Je hebt ook nog eens geluk 
wanneer je een van deze haarden laat installeren, 
want je hebt geen last van vervelende pootjes 
die in de weg zitten tijdens de wekelijkse schoon-
maakbeurt.

De ingebouwde haard
Ben je op zoek naar de typische klassieke uitstra-
ling van een gashaard? Overweeg dan om de 
haard in te laten bouwen. Doe dit bijvoorbeeld in 
de muur bij je bankstel, zodat je een knusse zit-
hoek creëert die ontzettend uitnodigend is. In-
gebouwde haarden zijn simpel en strak. Het eni-
ge wat je ziet is een glazen voorwand met daar-
in een prachtig knisperend vuurtje. Dat maakt de-
ze exemplaren meteen zo veelzijdig. Ze passen in 
een klassiek interieur, maar zijn ook geschikt voor 
landelijke, moderne en industriële woningen. Ze 
nemen bovendien weinig ruimte in beslag en zijn 
daardoor uitermate geschikt voor appartemen-
ten en studio’s.

De losstaande haard
Liefhebbers van de vintage look zijn helemaal fan 
van de losstaande haard. Deze haarden ogen na-
melijk wat minder modern en passen perfect bij 
woningen met een oudere uitstraling. Hiermee 
creëer je het gevoel van een warme blokhut in 
een winterlandschap, perfect voor een gezellige 

avond met vrienden of familie. Ga je voor een los-
staande haard, dan heb je nog altijd de keuze tus-
sen een modern of klassiek model. Moderne gas-
haarden hebben strakke vormen en een simpel 
design. Klassieke exemplaren hebben juist weel-
derige pootjes en sierlijk vormen. Leg een paar 
blokken hout rondom de haard, en jouw gezelli-
ge zithoek is compleet.

De glazen haard
Veel gashaarden worden gemaakt van metaal, 
wat ze een robuuste en stoere uitstraling geeft. 
Dat geldt niet voor glazen haarden. Deze model-
len hebben glazen wanden aan iedere zijde. Dat 
maakt ze perfect als eyecatcher in het midden 
van een kamer. Zo kan je het sfeervolle vuur van-
uit iedere hoek zien. De glazen wanden dragen bij 
aan de moderne uitstraling van de gashaard. Glas 
is minimalistisch, strak en tegelijkertijd luxe. Bo-
vendien past het materiaal bij ieder interieur. Ver-
werk een glazen haard in een stenen schouw, of 
ga voor een industrieel gevoel door de haard bo-
venop een metalen basis te plaatsen.

De wandhaard
Soms is het � jn wanneer een gashaard geen groot 
statement is, maar juist een klein en subtiel de-
tail in je woonkamer. In dat geval kan je voor een 
wandhaard gaan. Deze zijn vaak wat kleiner en 
daardoor geschikt voor een knus hoekje in je wo-
ning. Ga voor een strak vierkant model, of plaats 
juist een haard met een subtiele ronding. Je 
houdt het geheel helemaal minimalistisch wan-
neer je de afvoer van de haard in je muur verstopt. 
Zo zie je alleen een stijlvolle blikvanger, zonder de 
bijbehorende buizen en leidingen.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

De mooiste gashaarden van dit moment



Ordinair? Welnee!
Als je gevoelig bent voor de laatste trends en die 
graag op de voet volgt, dan weet je dat dieren-
prints niet meer weg te denken zijn. Nu hoor ik 
je denken: panterprint, luipaardprint? Die zag je 
vroeger toch alleen aan of achter de bar in lou-
che cafés? maar die tijd is gelukkig voorbij.

1  Dierenprints in elk interieur
Dierenprints zijn terug en hipper dan ooit! In je 
kledingkast natuurlijk, maar ook in je interieur. 
De meest populaire zijn de luipaard-, tijger- en 
panterprints. Maar voor iedereen die niet warm 
wordt van uitbundige kleuren in huis, is de ze-
braprint een veiligere oplossing. Die past beter 
in een rustig interieur.

2  Fauteuil met tijgerprint
Meteen een perfect voorbeeld. Deze stoel heeft 
die kenmerkende vintage look, de stof is van ve-
lours en de print is een verzameling stoere tij-
gers in prachtige warme tinten. Hipper krijg je 
het bijna niet. Deze fauteuil kan echt overal!

3  Kleed met zebrabrint
Dit kleed heet softness. Een lekker zacht kleed 
dus met een hoge pool. En een beetje anders 
dan anders, want in plaats van zwart met wit, 
is voor dit kleed zwart met lichtgrijs gecombi-
neerd. Mooi en sober, zodat dit kleed bij onein-
dig veel andere kleuren kan.

4  Spannend dekbedovertrek met panter-
print
Weer zo’n fantastische combi. Een dekbedover-

trek  met stoere panterprint in de allermooiste 
kleuren okergeel en lichtblauw. De stof is van ka-
toen, dus je slaapt gegarandeerd heel comforta-
bel onder deze beauty.

5  Sierkussens met luipaard- en tijgerprint
Kunstenares Mariska Meijers ontwierp deze su-
perleuke lijn voor Leen Bakker. Gedurfd, kleurrijk 
en vooral heel erg mooi. Hou je van kleur? Dan 
zit je met deze sierkussens echt gebakken.

6  Behang met zebraprint
Ben je je saaie muren zat? Overweeg dan eens 
om ook die te voorzien van een � jne dierenprint. 
Dit vliesbehang heeft een spannende zebraprint 
en is supermakkelijk in onderhoud: het is sterk 
en afwasbaar. Erg � jn als je huisdieren of kinde-
ren hebt.

7  Krukje, poe� e of voetenbank met luipaard-
print
Even lekker met je voeten omhoog na een dag 
werken? Of heb je snel een extra zitplaats nodig? 
Dit krukje kan het allemaal. En met zijn stoere lui-
paardprintje staat ‘ie leuk op elke plek in huis.

8  Lamp met zebraprint voor de kinderkamer
Zebra hoeft natuurlijk niet altijd in zwart en wit 
uitgevoerd te zijn. En dat zie je hier goed. Deze 
hanglamp is bekleed met zacht katoen en de ze-
braprint is wit met zacht zeegroen. Superleuk 
voor in de kinderkamer, maar hij kan ook prima 
in je hal, slaapkamer of woonkamer. 

Bron:  Tekst en foto’s WONEN.nl

Kies voor één van deze superleuke accessoires met panter-, luipaard- of zebraprint 
en je interieur wordt meteen veel spannender.

Dierenprints in 
je interieur: 
smaakvolle items voor in huis
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Voor veel mensen is het een vertrouwd ritueel geworden. Eind oktober of begin 
november maken ze de tuin winterklaar en vervolgens wordt er een paar maan-
den lang nauwelijks nog naar omgekeken. De bollen zijn onder een laag aarde 
verdwenen, de bomen en struiken zijn waar nodig gesnoeid en alles ligt er weer 
keurig bij, wachtend op het komende voorjaar. Eigenlijk is dat zonde, want er zijn 
best veel mogelijkheden om ook in de wintermaanden volop van je tuin te kun-
nen genieten.

Winterbloeiers
Natuurlijk vormen de lente- en zomermaanden samen de periode waarin de meeste 
planten uitbundig tot bloei komen. Maar als je de juiste planten, bomen en heesters 
kiest, zul je ook in de winterperiode optimaal van je tuin kunnen genieten. De mahonie 
begint bijvoorbeeld in oktober met bloeien en deze fraaie gele bloemen geven boven-
dien een heerlijke geur af. Je kunt er dus een groot deel van het najaar en de winter van 
genieten. In december komt daar de eveneens geel bloeiende winterjasmijn bij. Zelfs 
wanneer het vriest, zal deze klimplant je een fraaie aanblik bezorgen. Deze plant klimt 
graag tegen een muurtje op en doet het prima in elk type grond. Ook de helleborus en 
de winterviool zijn aanraders voor in de wintertuin. Is je budget voldoende toereikend, 
overweeg dan ook eens de aanschaf van een toverhazelaar. Deze plant heeft wel de 
ruimte nodig, maar weet zich goed staande te houden tijdens de vorstperiode.

Groene heesters
Er zijn diverse heestersoorten die wintervast zijn en de tuin opsieren met hun fraaie 
groene takken. Doordat ze hun bladeren in de wintermaanden niet verliezen, vormen 
ze een belangrijke basis voor de wintertuin. Bovendien kunnen ze ook prima dienen als 
leverancier van de takken die je gebruikt voor het maken van een kerststuk of iets der-
gelijks. Wintergroene heesters worden ook veel gebruikt als haag, bol of blok. Belang-
rijk is wel dat deze gewassen op een beschutte plek worden geplant, want juist door-
dat ze hun bladeren niet verliezen, zijn ze extra gevoelig voor vorst en wind. En hoewel 
het kopje boven deze alinea verwijst naar de kleur groen, kun je juist volop variëren met 
kleur, want de rotsheide heeft bijvoorbeeld een roodachtig blad, terwijl de elaeagnus 
ebbingei opvalt vanwege het zilvergrijze blad. 

Verlichting
Gedurende de wintermaanden is het meestal al donker als we thuis komen. Wat is er 
dan leuker dan een prachtig verlichte tuin? Met sfeervolle lampjes creëer je een sprook-
jesachtige sfeer in je tuin. Je kunt er net dat extra accent mee realiseren. Fakkels of wind-
lichten leveren ook een mooie bijdrage aan het verkrijgen van het gewenste resultaat. 
Let er wel op dat alles veilig wordt neergezet en aangesloten. Kies wel voor een afge-
wogen geheel, het moet geen circusvoorstelling worden maar een subtiele bijdrage le-
veren aan het verfraaien van de wintertuin. In een tuincentrum kunnen ze je deskundig 
informeren over de mogelijkheden. Je kunt overigens ook allerlei andere accessoires 
aanwenden om van je tuin een ware lusthof te maken tijdens de winterse dagen. Cre-
eer bijvoorbeeld een zithoekje met vuurpotten voor een romantisch, nostalgisch e� ect.

Zo geniet je ook in de winter van je tuin

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe 
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl
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Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

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

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

STOFFEERDERIJ

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire � lter voor 
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor 
aan het assortiment toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, 
koolstofdioxide, TVOC (mate van 
vervuiling) en de temperatuur. 

De bijbehorende app 
zorgt er voor dat 
je de gemeten 
waardes 
eenvoudig kunt 
uitlezen op je 
smartphone of 
tablet. 

Met de 4 standaard 
basiswaarden krijg je via 
de app inzicht en advies hoe je 
eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire � lter voor 
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor 
aan het assortiment toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, 
koolstofdioxide, TVOC (mate van 
vervuiling) en de temperatuur. 

De bijbehorende app 

Met de 4 standaard 
basiswaarden krijg je via 
de app inzicht en advies hoe je 
eenvoudig het juiste leefklimaat 

www.plasmamade.nl

De energiekosten blijven maar 
stijgen. Nieuwe ontwikkelingen 
zorgen voor een transitie naar 
duurzame vormen van energie, 
maar toepassing ervan vraagt om 
forse investeringen. Ongeacht de 
toegepaste methode is boven-
dien van belang dat alle syste-
men optimaal functioneren. Het 
bedrijf Leak Check is erin gespe-
cialiseerd om dergelijke gebre-
ken op te sporen en te verhelpen.

Bij een thermische lekkage is er al-
tijd sprake van een ongewenste si-
tuatie die het liefst zo snel mogelijk 
moet worden opgespoord. Daarbij 
is van belang dat het gewenste re-
sultaat wordt behaald, zowel in eco-
nomisch als milieutechnisch op-
zicht. Leak Check beschikt over ge-
avanceerde apparatuur om ener-
gieverlies in een woning of bedrijfspand zichtbaar te maken doormiddel van infra-rood technie-
ken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van thermogra� e. Hiermee kunnen luchtlekken, koudebrug-
gen en isolatieproblemen duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Op een warmtebeeldfoto is goed 
te zien waar zich warmteverschillen bevinden en zo wordt duidelijk welke maatregelen moeten 
worden genomen om het energieverbruik te verlagen en tegelijk het binnenklimaat comfortabe-
ler te maken. Tot op een tiende graad nauwkeurig kan Leak Check aangeven waar zich problemen 
voordoen, zoals koudebruggen of vochtdoorslag, isolatiegebreken, vochtophopingen en tocht-
openingen. Leak Check Inspecties werkt enkel met Level 2 opgeleide thermografen en Hi-end ca-
mera’s. Ook is het bedrijf gespecialiseerd in het opsporen van breuken en storingen   in verwar-
mingskabels van hellingbanen. Vaak is de breuk vervolgens eenvoudig te repareren, waardoor 
voorkomen wordt dat de gehele kabel vervangen moet worden. Dat scheelt aanzienlijk in de kos-
ten! Ook het opsporen van lekkende waterleidingen en het aantonen van gebreken aan koelinstal-
laties behoort tot de expertise van het bedrijf. Ook worden de vaklieden van Leak Check regelma-
tig ingehuurd om de ligging van leidingen inzichtelijk te maken, zodat bijvoorbeeld een vloer kan 
worden geïnjecteerd zonder dat daarbij leidingen worden geraakt. Kijk op www.leakcheck.nl voor 
uitgebreide informatie.

Thermografie maakt gebreken van 
isolatie aan panden inzichtelijk

Thermische lekkages in gevels opsporen en verhelpen:



Superzacht zomervoordeel op alle matrassen
tijdens de zwoele zomerweken van Auping.

Alkmaar De Slaapzaak
Alkmaar Van Til Interieur
Amsterdam-Noord De Beddenspecialist
Broek op Langedijk Woonrijk Langedijk      
Castricum Huitenga Slaapwoonwinkel 
Cruquius Auping Plaza Cruquius (bij Goodnight)
      

IJmuiden Passie voor Slapen 
Wormerveer Stelling Wonen
Zaandam Beds & Bedding  
Zaandam De Bedstee Beddenspeciaalzaak  
Zwaag Slaapkenner Theo Bot

Den Helder De Bedden
Haarlem Beddenspecialist Bedtime
Heemskerk Slaapkenner Zuidervaart 
Heerhugowaard Auping Plaza Heerhugowaard
Heiloo Rozing Wonen & Dromen

Tot € 500,- wintervoordeel op alle Auping matrassen.

warme
weken

De

winter

Geesterweg 10 (recht tegenover de molen)
1911 NB Uitgeest   -   T (Bakkum & Krook) 0251 31 47 50   -   T (Smits Keukens) 0251 31 18 80   -   www.badenkeukenplaza.nl

Badkamers
Tegels
Woonvloeren
Keukens

Wanneer je een mooie houten vloer hebt in je woning wil je hier zo 
lang mogelijk van genieten. Je moet er dan ook goed voor zorgen.

Er zijn een aantal belangrijke zaken waar je re-
kening mee moet houden. Als je dit doet heb 
je langer pro� jt van je vloer en blijft deze een 
stuk langer mooi. Om ervoor te zorgen dat je 
dit zelf ook kunt doen geven we je een aan-
tal tips over het onderhouden van je houten 
vloer. 

Bescherming van je houten vloer
Voorkomen is beter dan genezen. Bescherm 
daarom de vloer zo goed mogelijk tegen vlek-
ken en ander vuil. Gebruik daarom altijd een 
houten vloer olie. Dit is een transparante laag 
die je houten vloer beschermt tegen de mees-
te vlekken. Je vloer is hierdoor een stuk mak-
kelijker schoon te houden.

Ga zuinig om met je vloer
Hoe goed je de vloer ook beschermt tegen 
vlekken, je zult er wel zuinig mee om moe-

ten gaan. Er komt hoe dan ook vuil in je huis 
maar probeer dit zoveel mogelijk te beper-
ken. Zorg er dan ook voor dat er zo min moge-
lijk met schoenen binnen wordt gelopen. Dit 
zorgt vaak voor veel vlekken, vooral wanneer 
je schoenen nat zijn. Ook is het slim om iede-
re week de vloer aan te vegen met een zach-
te bezem om het meeste vuil te verwijderen.

Onderhouden en reinigen van een houten 
vloer
Een houten vloer netjes houden hoeft he-
lemaal niet lastig te zijn. Door de juiste pro-
ducten te gebruiken en netjes en zuinig om 
te gaan met je vloer zal hij er goed uit blijven 
zien. Doe dit altijd vanaf het begin, als er een-
maal vlekken in je vloer zitten wordt het lastig 
om deze eruit te krijgen.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Zo laat je je houten vloer er 
weer als nieuw uitzien



In deze a� evering kijken wij binnen in het huis van 1670 van Carlina Smit en Albert Oudendijk.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Een huis vol verhalen

Bij binnenkomst
Carlina en Albert wonen in een rijksmonument uit 1670 in 
Santpoort-Zuid. Hun boerderij draagt de historische naam 
Middenduin. Sinds 2003 bewoont het stel Middenduin met 
enorm veel genoegen. Behalve veel ruimte, heeft hun wo-
ning in alle kamers prachtige doorkijkjes naar buiten. Via de 
ramen, soms met eeuwenoude ruitjes, kijk je overal het prach-
tige landschap van Zuid-Kennemerland in. Waar aan te bellen, 
is even een charmant puzzeltochtje als je voor de eerste keer 
Middenduin bezoekt. Huisnummer 83, 85 en 87 blijken sa-
mengevoegd. Je passeert eerst een paar hooibergen, een stal 
en maakt kans op een ontmoeting met wat paarden, voordat 
de voordeur open zwaait.

Geschiedenis
Het huis ademt geschiedenis. Aan elke ruimte, elk meubel-
stuk, elk detail kleeft een verhaal. Sporen uit meer dan drie 
eeuwen zijn overal in huis te herleiden. Zo vond Carlina bij de 
renovatie van de balken in de opkamer kranten uit 1880, na-
melijk “Het nieuws van de dag”, de voorloper van De Telegraaf. 
De kelder oogt met zijn parabole vorm als uit een fort of kas-
teel en is nog steeds als voorraadkelder in gebruik. Jan Mor-
ren van Stichting Historische Kring schreef een boekje vol fei-
ten over Middenduin. In 2010 is het huis ingrijpend gereno-
veerd. Er is getracht om zo authentiek mogelijk te restaureren. 
Qua inrichting zijn veel details met zorg gekozen. Zo zijn via 
internet bakelieten lichtschakelaars en de meest oud ogen-
de radiatoren met bijpassende kranen gevonden. “Alles wordt 
nieuw nagemaakt’ vertelt Albert. “Als je maar goed zoekt”. Op 
de heerlijk naar hout ruikende zolder hangen posters van de 
kinderkamer van Carlina.

Huisdieren
Poes Bep blijkt een fotogenieke huisgenoot. Buiten, om het 
huis, scharrelen wat kippen en zwermen veel vogels en her-
ten rond. Albert telde zo’n 48 soorten vogels, zoals een ha-
vik, kopmezen, ooievaars, watersnip en met name ook allerlei 
soorten spechten. Met Pasen dartelen lammetjes van buurt-
genoot Manus Maneling rond het huis. Carlina fotografeert al-
le huisdieren graag.

Verzamelingen
Op de vraag, zijn er verzamelingen? antwoordt het echtpaar 
in koor “jazeker!” Albert, meubelmaker van beroep, had lang 
een meubelzaak in Santpoort-Noord. Toen de zaak opgehe-
ven werd, kon hij de meubelen en sierdoosjes, die niet ver-
kocht waren, een plek in hun monumentale huis geven. De 
scher� es die Albert en Carlina in hun tuin vinden, krijgen ook 
een plekje in hun huis. Her en der liggen pijpenkopjes in de 
vensterbanken. Diverse gevonden � esjes, waaronder een 
gaaf exemplaar van een origineel kogel� esje, pronken op een 
van de vele pronkkasten. Kennissen geven ook wel zaken als 
vintage stoelen of een spinnenwiel cadeau. “Jij hebt de ruim-
te”, is dan veelgehoord.

In deze a� evering kijken wij binnen in het huis van 1670 van Carlina Smit en Albert Oudendijk.

Even binnenkijken
Natuurlijke omgeving
Uit welk raam je ook kijkt, overal kijk je naar buiten de natuur 
in. Ooit was er een grote moestuin voor het huis, waar nu gras, 
beukenhaag en een eik sieren. Alle eigenschappen van de sei-
zoenen zijn een bron van inspiratie voor fotografe Carlina. Vo-
gels, bloemen, bomen, alles wordt op de plaat gezet en ver-
veelt nooit. Historische planten laten zich soms ook ineens 
zien, zo kwam zegekruid spontaan op afgelopen jaar.

Kapel
In de tuin staat een kleine kapel, die door een pastoor uit Drie-
huis gewijd is. In 1990 was de kapel opgenomen in een � ets-
tocht georganiseerd langs kerken in Velsen. Vijfhonderd � et-
sers bezochten het.

Bron
De watervoorziening liep sinds jaar en dag via een eigen bron. 
Plots bleek deze vorig jaar opgedroogd. Kortgeleden, waar-
schijnlijk na alle regenval dit jaar, bleek de bron weer water 
te geven.

Afscheid
Albert en Carlina hebben hun huis onlangs te koop gezet. Op 
www.funda.nl zijn nog meer foto’s te vinden van hun majes-
tueuze woning. Albert verwoordt het komende afscheid kort 
en bondig: “alles is tijdelijk”.



Even binnenkijken



De populairste 
    kamerplanten in 2020

Allereerst zijn planten goed voor je afweersysteem. 
Ze verlagen onder meer je cortisolgehalte en werken 
daarnaast ook stressverlagend. Naast dat het veel li-
chamelijke voordelen heeft, maken planten je natuur-
lijk ook hartstikke blij. Vanuit een groot onderzoek is 
gebleken, dat mensen die wonen in een groene om-
geving (vol planten, bomen, tuinen en parken) geluk-
kiger zijn dan personen die niet in zo’n omgeving wo-
nen. 

Bloeiende kamerplanten
Bloeiende kamerplanten zijn er in alle soorten en ma-
ten en ideaal om jouw kamer een � jne boost te ge-
ven. Deze planten zijn populair doordat je ze ook in 
verschillende kleuren kunt vinden. Je kunt bijvoor-
beeld kiezen voor een Orchidee of een felgekleurde 
Bromelia om je woonkamer een mooie uitstraling ge-
ven. Daarnaast is de Campanula ook een fantastische 
plant. Een plant met een frisse uitstraling met meren-
deels blauwe, paarse en witte kleuren en heeft klok-
vormige bloemen. 

Hangplanten
Er zijn ontelbaar veel manieren om hangplanten 

op te hangen en ze staan altijd leuk in het in-
terieur. Je kunt bijvoorbeeld wat hangplanten 
kopen en voor de ramen hangen, maar ook in 
de keuken of slaapkamer staan deze planten 

prachtig. Planten staan niet alleen mooi, maar 
zorgen ook voor zuivering van de lucht. We krij-

gen tegenwoordig meer te maken met droge 

lucht en weinig zuurstof wat kan leiden tot klachten. 
Planten zijn hiervoor de ideale oplossing. Een mooie 
hangplant is bijvoorbeeld de Lipstickplant ‘Rasta’. De 
plant heeft de naam te danken aan de rode bloemen 
en bladeren die lijken op dreadlocks. Een andere eye-
catcher in huis is de Anthurium. Je kunt deze kopen bij 
diverse tuincentra’s en je herkent hem aan gekleurde 
schutbladeren en een vrolijke kolf. Ook wel de Flamin-
goplant genoemd. Een andere plant die je huis gezellig 
kan maken is de volle hangplant Tradescantia. De bla-
deren van deze plant worden vaak paars of rozerood, 
de bladeren hebben vele verschillende kleuren wat de-
ze plant erg bijzonder maakt.

Cactussen en vetplanten
Een druk leven of niet, cactussen en vetplanten kun 
je altijd in huis nemen. Deze exoten zijn geschikt voor 
een binnenklimaat en hebben weinig aandacht nodig. 
Een mooie winter cactus is bijvoorbeeld de Lidcactus. 
In de winter ontpopt deze exoot zich tot een mooie 
cactus met felle bloemen. Een kleurrijk verschijnsel in 
je huis. Een andere mooie cactus is de Mistletoe. De-
ze heeft een gebrek aan stekels en wordt in Nederland 
ook vaak gebruikt als hangplant. Deze kan meer dan 
een meter lang worden en houdt van veel licht. De ka-
mertemperatuur in ons land is ideaal voor deze plan-
ten. Planten zijn een verrijking in je woning, dus start je 
jaar goed met wat zuiverende kamerplanten voor een 
portie extra energie in de koude wintermaanden.

Bron: Tekst & foto WONEN.nl

Wist je dat planten goed zijn voor je gezondheid? Veel mensen denken dat 
planten alleen versiering zijn maar groene beplanting kan ook erg gezond zijn.

Een wereld van rust & ontspanning 
Wij willen u graag ontzorgen, zodat u kunt beginnen met ontspannen!

Met onze jarenlange ervaring zijn wij dé specialist 
op het gebied van Sundance Spa’s en wellness pro-
ducten. Wij leveren kwaliteit, topmerken, duurzaam-
heid, specialisme en service.

Tevreden klanten, want wij...
• Verkopen alleen topmerken
• Hebben 2000m2 showroom en inspiratie
• Bieden persoonlijk advies en service
• Werken met eigen fl exibele installateurs
• Zijn er voor de particulier en de professional

J.J.P. Oudweg 1 • 1703 DE Heerhugowaard • Noord Holland • tel: 072-5711904 • info@saunaenstoom.nl • www.saunaenstoom.nl

Helemaal ontspannen aan h�  eind van de dag...



Het is natuurlijk erg comfortabel om de verwar-
ming een graadje hoger te zetten wanneer het 
buiten zo koud is. Wij hebben 4 tips op een rij-
tje gezet hoe je warm en voordelig de winter 
door kan komen:

Bespaar met de thermostaat
Misschien wel de belangrijkste manier om kos-
ten te besparen op je verwarming tijdens de 
wintermaanden, is om de thermostaat juist in 
te stellen. Inkoppertje, maar wat zijn de juis-
te instellingen precies? De consumentenbond 
heeft hier handige richtlijnen voor bedacht. 
Zorg er bijvoorbeeld voor dat je verwarming ‘s 
nachts laag staat op zo’n 15 graden en instal-
leer een klokprogramma.

Investeer in een elektrisch deken
Misschien lijkt het een beetje vreemd om te 
investeren in een deken dat ook stroom kost. 
Maar een elektrische deken gaat jaren mee en 
kost een stuk minder dan extra stoken. Daar-
bij heb je met een elektrische deken gegaran-
deerd altijd een heerlijk warm bed. Ook zijn er 
diverse elektrische dekens waar je uit kunt kie-

zen, met verschillende extra’s en van allerlei af-
metingen. 

Verbeter de isolatie van je huis
Door je huis goed te isoleren kan je een hoop 
energie besparen tijdens de wintermaanden. 
Isolatiemateriaal houdt namelijk de warmte 
binnen en de kou buiten je huis. Daarbij kun 
je met een aantal goedkope materialen al snel 
aan de slag en zo een hoop geld besparen. In-
stalleer bijvoorbeeld tochtstrips en radiatorfo-
lie: spotgoedkoop en goed isolerend.

Trek een extra laagje aan
Soms moet je niet naar je huis, maar naar jezelf 
kijken voor wat extra warmte. Door een extra 
laagje (of twee) aan te trekken, krijg je het na-
melijk al snel warm. Zo kan die thermostaat dus 
ook weer een graadje lager. Wist je dat je met 
één graad lager per jaar al bijna 100 euro be-
spaart aan energiekosten? Misschien dan toch 
nog maar een extra trui en joggingbroek aan-
scha� en!

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Tips om warm en voor-
delig de winter door te 
komen

Je kent het wel: die torenhoge energierekening 
op je mat na de koude wintermaanden.
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Uitbouw

Speciaal

Kunststof kozijnen

Dakkapellen

Dakopbouw

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Schuindakkapellen

Al ruim 33 jaar ervaring

WAAR EEN KLEIN BEDRIJF 
GROOT IN IS.

SIEMENSMA ZET KWALITEIT 
VOOROP.

LET OP! BESTEL OP TIJD!
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Team 
Siemensma 

wenst u 

prettige kerstdagen 

en in 2020 

staan wij weer 

voor u klaar!

Gebruiksvriendelijke 
thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de 
bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design 
zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. 

Hij kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering. 

Door zijn compacte 
afmetingen, de 
thermostaat is slechts 
13 mm dik, en het 
moderne design gaat 
de thermostaat als 
interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Hij kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een zwarte 

interieurelement volledig 

www.intergas-verwarming.nl



Geef je huis wat warmte

Begin bij de basis(kleur)
De kleurstelling van je woonkamer is van doorslaggevend belang voor de beleving van het thuis 
zijn. Met mooie, warme tinten kun je heel wat bereiken, maar waak ervoor dat je niet te veel ver-
schillende kleuren gebruikt. Kies bij voorkeur één basiskleur van waaruit je begint om iets moois 
op te zetten. Veel gebruikte tinten zijn bordeauxrood, bruin en koper. Deze kleuren zorgen voor 
warmte en gezelligheid in huis. Deins er vooral niet voor terug om ook veel wit te gebruiken. Vaak 
wordt wit als een koude kleur gezien, maar je zult merken dat de combinatie van wit en een van 
de hierboven genoemde kleuren een mooi, rustgevend e� ect oplevert. Bovendien maken donke-
re kleuren de ruimte op het oog kleiner, dus het is beter om donkere tinten te beperken tot acces-
soires, zoals een vloerkleed, een plantenbak of een kussen.

Creëer je eigen sfeer
Het is misschien een vanzelfsprekende gedachte, maar toch belangrijk om hier even te noemen. 
Jouw eigen huis moet jouw eigen persoonlijkheid ademen. De beste sfeermaker ben je immers 
zelf. Geef je inrichting daarom altijd een persoonlijk tintje mee. Volg je eigen smaak en laat zien 
welke dingen voor jou belangrijk zijn. Hou je van boeken? Aarzel dan niet om de boekenkast een 
prominente plek te geven. Verzamel je souvenirs op vakantie? Hang die dan aan de wand of zet ze 
in een mooie vitrinekast. Laat je interieur een weerspiegeling zijn van je eigen ik, zodat je het elke 
dag opnieuw als een genot ervaart om thuis te komen en tussen je zelfgekozen spulletjes te mo-
gen vertoeven.

Kaarsen verwarmen je huis
Zowel letterlijk als � guurlijk zorgen kaarsen voor meer warmte in huis. Zeker wanneer je niet he-
lemaal tevreden bent over de huidige situatie en je maar niet kunt kiezen welke meubels het best 

passen in jouw ideale woonkamer, adviseren we om eerst eens � ink wat kaarsen te plaatsen. Een 
kaars geeft warmte af, dat scheelt alvast weer in de stookkosten. Maar een kaars zorgt ook voor 
een warme sfeer in overdrachtelijke zin. Daar komt nog eens bij dat een kaars een rustgevend ef-
fect heeft op de mens. Niet voor niets worden ze over de hele wereld door tal van mensen bij aller-
lei rituelen ingezet. Tegenwoordig zijn kaarsen in allerlei soorten, maten en vooral kleuren te ver-
krijgen. Je vindt dus altijd wel een kaars die precies past bij de kleurstelling van jouw huis.

Breng wat natuur in huis
Eigenlijk is je woonkamer nooit echt compleet zonder wat leuke planten. Ze brengen rust in huis 
en leveren tegelijkertijd een goede bijdrage aan het op peil houden van de luchtvochtigheid. Ze-
ker in de wintermaanden is dat van belang, want doordat de verwarming in deze tijd van het jaar 
meestal wat hoger staat, is de kans groot dat de lucht te droog wordt. Planten geven je extra zuur-
stof en zorgen daardoor voor een betere atmosfeer. Informeer eens bij een tuincentrum of bloe-
mist welke planten je het beste kunt kiezen. Neem bijvoorbeeld wat foto’s van je interieur en laat 
die zien aan een specialist op dit gebied. Er is verrassend veel keus in huiskamerplanten en in de 
meeste gevallen kun je volstaan met een of twee keer water geven per week.

Kies je accessoires zorgvuldig
Op allerlei manieren kun je de inrichting van je woonkamer bepaalde accenten meegeven. Tegen-
woordig is het een trend om vooral rauwe, natuurlijke invloeden te creëren, maar natuurlijk ben je 
er helemaal vrij in om daarin wel of niet mee te gaan. Probeer zachte en ruwe elementen met el-
kaar af te wisselen. Zijn je wanden glad? Onderbreek dat patroon dan bijvoorbeeld door een stuk 
te behangen met een patroon of structuur. Heb je een plavuizenvloer of een gegoten vloer? Dat is 
natuurlijk heel praktisch, maar kan ook wat koel overkomen. Je lost het op met een vloerkleed in 
een bijpassende tint. Let er overigens op dat voor alle accessoires geldt dat overdaad schaadt. Dan 
bestaat het gevaar dat het geheel een rommelige aanblik krijgt. Het is vaak beter om accessoires 
hier en daar te groeperen, zodat het niet te druk wordt.

De winter is van oudsher het seizoen waarin we veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan is 
het natuurlijk wel belangrijk dat je ook echt kunt genieten van de sfeer. Het is daarom zinvol om eens 
kritisch te kijken naar de inrichting van je huis, met name natuurlijk je woonkamer. De naam zegt het 
al, het is de plek waar gewoond wordt en waar je dus hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt. 
Om ervoor te zorgen dat je daar ook optimaal van kunt genieten, is de manier waarop je die ruimte 
inricht van cruciaal belang. We geven je graag wat tips om je huis wat meer warmte te geven.
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haardencentrum | alkmaar
haardencentrumalkmaar.n l    072 56 42 076

Droom.
Leef.

Ontsteek het vuur.
Geniet.



LIMITED TIME ONLY

30%
K O R T I N G

EEN ONVEILIGE WONING IS GEEN HARMONIEUZE WONING
Het verliezen van waardevolle eigendommen als gevolg van een inbraak is een 
schrikbeeld voor ieder mens of ondernemer. Om nog maar te zwijgen over de 
braakschade en de tijdrovende nasleep die een inbraak met zich mee kan brengen. 
Om deze ongewenste indringers daarom geen kans te geven, moeten kozijnen en 
deuren stabiel, bestendig en inbraakwerend zijn. 

Onze producten verhogen de veiligheid aanzienlijk, maken het inbrekers haast 
onmogelijk om kozijnen en deuren van buitenaf te openen en geven u een 
vertrouwd gevoel van veiligheid in uw eigen woning. Een veilig gevoel draagt bij aan 
een optimaal wooncomfort en bevorderd uiteraard een goede nachtrust voor 
het hele gezin. 

DAG EN NACHT BESCHIKBAAR
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u in onze online webwinkel eenvoudig en snel alle 
informatie over onze producten bekijken en de bijbehorende voordelige prijzen gemakkelijk laten 
berekenen. 

Ontwerp uw gewenste product, wanneer u maar wilt, vanuit het comfort van uw eigen huis. Voer de 
gewenste afmetingen in de gebruiksvriendelijke configurator en u bent klaar om uw maatwerk 
product te bestellen. Bovendien wordt de prijs van elk van de toegevoegde producten rechtstreeks 
door onze configurator berekend en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid 
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten 
van Duitse topkwaliteit. 

Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze 
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties 
die aan de stijl van uw interieur aansluiten. 

Tijd is in onze samenleving een kostbaar bezit en het kiezen van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien brengt meestal een aantal 
overwegingen met zich mee. Daarom is het een onderdeel van onze filosofie om uw keuze binnen een handomdraai mogelijk 
te maken en uiteraard voor de meest aantrekkelijke prijs. Bij kozijnen-centrum24 volgen onze hoogwaardige producten 
de trend van het moment en worden gekenmerkt door hun duurzaamheid, functionaliteit en zeer isolerend karakter. 
Ondanks onze fantastische kwaliteits- prijsverhouding bespaart u niet alleen op onze seizoenskortingen, maar uiteraard ook op 
onnodige stookkosten. 

KLEIN GEBOUWOPPERVLAK, GROOTSTE BOOSDOENER
Kozijn- en deuroppervlakken nemen slechts een klein deel van het gebouwoppervlak in beslag, maar zijn wel de grootste 
boosdoeners voor warmte- en energieverlies. Slecht geïsoleerde kozijn- en deurelementen kunnen een warmte- en 
energieverlies van maximaal 40% veroorzaken, ‘een flinke slok op de borrel’ voor uw energierekening. Met onze kozijnen, 
deuren en schuifpuien laat u de oer-Hollandse kou buiten en zorgt u dat de zalige, knusse warmte uw woning niet ontsnapt. 

Klanten beoordelen ons met 

dag en nacht uw online centrum 
van kozijnen en meer. 

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten 

Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze 
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties 
die aan de stijl van uw interieur aansluiten. 

Trawlerkade 90 - 1976 CC IJmuiden

tel.:     0255 577766
mob.: 06-15561788
info@kozijnen-centrum24.nl
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We hebben al slimme energiemeters in huis, we 
monteren slimme camera’s om onze eigendom-
men te beveiligen en we hebben slimme koel-
kasten en televisies in huis om ons leven zo een-
voudig en aangenaam mogelijk te maken. Een 
nieuwe, snel oprukkende trend is slimme ver-
lichting. Want hoe je het wendt of keert, verlich-
ting gebruiken we allemaal. Het bedienen van 
verlichting met behulp van een afstandsbedie-
ning is al jaren heel gebruikelijk. Maar tegen-
woordig kan er nog zo veel meer!

Tegenwoordig zijn er lampen op de markt die je gewoon in 
een reguliere � tting draait en die permanent in verbinding 
staan met elkaar en met je smartphone. Zo kun je deze lam-
pen op afstand bedienen en dus de gewenste sterkte en veel-
al ook de juiste kleur bepalen. Natuurlijk kun je ze ook nog ge-
woon met behulp van de traditionele wandschakelaar bedie-
nen. Dezelfde techniek is ook beschikbaar voor de zogenoem-
de ledstrips, een strookje lampjes dat je op allerlei plaatsen 
kunt verwerken. Lampjes in een kast, bijvoorbeeld. Met be-
hulp van een adapter sluit je de ledstrips aan op elektriciteit.

Wanneer je tussen de stekker van een traditionele lamp en de 
wandcontactdoos een schakelaar zet, kun je daarmee de lamp 
aan en uit zetten. Die techniek is inmiddels verder geëvolu-
eerd en zo is de slimme � tting ontstaan. Eigenlijk is een slim-
me � tting niet veel meer dan een lamphouder met wat extra 
elektronica erin. Die lamphouder wordt direct in de � tting ge-
zet en daarin komt dan weer de lamp. Het tussenstation zorgt 
ervoor dat de lamp via een app te bedienen is. Ook hierbij 
geldt dat de bediening natuurlijk ook gewoon met behulp 
van de wandschakelaar kan plaatsvinden. Een andere techni-
sche ontwikkeling gaat uit van het plaatsen van schakelmodu-
les achter de wandschakelaar of in het plafond. Ook hier geldt 
dat de bediening via een app of met behulp van de wandscha-
kelaar plaatsvindt.

De eerder genoemde schakelaar tussen de stekker en de 
wandcontactdoos heeft zelf ook een nieuwe evolutie doorge-
maakt. Daardoor is de zogenoemde slimme stekker ontstaan. 
Heel slim is die overigens nog niet, want het apparaatje voor-
ziet nog steeds alleen in de mogelijkheid om de lamp aan of 
uit te zetten, maar nieuw is wel dat die slimme stekker tegen-
woordig ook via een app bereikbaar is. Zo kun je dus op elk 
willekeurig moment de verlichting in huis bedienen, ook als je 
zelf niet thuis bent. Een handige truc om het inbrekers moei-
lijk te maken, omdat er geen patroon in kan worden herkend. 
Je bedient de apparatuur immers gewoon zelf, op een wille-
keurig moment!

Maar er is nog veel meer mogelijk. Slimme verlichting kan ook 
communiceren met andere slimme apparaten in huis. Stel je 
eens voor dat de wekker afgaat en dat tegelijk op verschillen-
de plaatsen lampen gaan branden, die geleidelijk een steeds 
feller licht laten schijnen. Je kunt ook met behulp van een en-
kele opdracht alle lampen in het hele huis uitzetten. Zo weet je 
zeker dat je nooit een lamp vergeet! Het is natuurlijk ook mo-
gelijk om verlichting te laten reageren op beweging in huis. 
Wanneer een sensor detecteert dat er iemand door het huis 
loopt, kan de verlichting daar direct op reageren. Nooit meer 
zoeken naar dat ene lichtknopje in het donker, het licht gaat 
gewoon vanzelf aan als je ergens loopt!

Ook onze 
verlichting 
wordt slim

Beste huizenbezitter,

Bent u op zoek naar de beste balans 
tussen mooi, praktisch én betaalbaar? 
Laat ons uw ideale kast maken. 
Dan bepaalt u alles helemaal zelf!  
Materiaal, kleur, uitstraling, functie, 
indeling, vorm en formaat. En natuurlijk 
houdt u ook grip op het budget. 

Wij maken elk type kast, passend bij uw 
interieur en opbergbehoefte, zoals: 

•  Kledingkasten op maat of inbouw,  
met handige kledinglift voor de  
hoge ruimtes

•   Televisiemeubel met ingebouwde  
tv-lift om uw flatscreen te ‘verstoppen’

•  Wandmeubels met uniek ontwerp, van 
strak modern tot klassiek

•  Trapkasten, fraai ingebouwd,  
eventueel met extra voorzet-draaikast 

Zo maakt u optimaal gebruik van  
elke ruimte. Meer voorbeelden 
en informatie vindt u op  
www.vanburgstedenantiek.nl.
www.vanburgsteden-meubelmakerij.nl.

Daag ons uit!
Heeft u een uitdaging op het gebied 
van kasten, meubels of ‘verloren’ ruimte? 
Kom naar onze showroom of bel voor 
een afspraak bij u thuis. Dan kunnen wij 
de situatie goed beoordelen en u meteen 
adviseren. Graag tot ziens!

Met creatieve groet, 
Frank van Burgsteden

EEN KLEDING- OF TELEVISIEKAST
HELEMAAL ZOALS Ú WILT!

MEUBELMAKERIJ VAN BURGSTEDEN HEILOO
Kennemerstraatweg 536 | 1851 NH Heiloo | 072 533 77 56 

vanburgsteden.antiek@wxs.nl 
Ruim 40 jaar vakmanschap • Maatwerk • Slimme technische oplossingen  

Dichtbij voor vragen en service

072-5337756
vanburgsteden.antiek@wxs.nl

“Wij zijn zo blij met het eindresultaat. De kast is heel mooi ingebouwd, alles  
is passend, en de kast is heel handig ingedeeld, helemaal op ons afgestemd”.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !



De voordelen van COREtec®
COREtec® vloeren 
staan bekend om hun 
onderhoudsvriendelijkheid, 
goede isolatie, prima 
combinatie met 
vloerverwarming en 
geluiddemping. Dit is dan 
ook reden voor veel mensen 
om voor COREtec® te kiezen. 
Zo ook familie Bulder uit 
Rijswijk.

 “De COREtec® vloeren geven 
het gevoel van warmte”. Wat 
het onderhouden van de 
COREtec® vloeren betreft 
zijn de meningen eenduidig 
“Prima! Goed afneembaar. 
En kan goed tegen water. 
Met een hond en een kind is 
dat erg �jn.”.
www.coretec�oors.com

UW PERSOONLIJKE MAKELAAR IN CASTRICUM E.O.

Gratis en vrijblijvende waardebepaling? 
Mail: ginakarssen@remax.nl of bel: 06-50804101

De aan- of verkoop van een woning in de huidige hectische markt is niet makkelijk. 
Begeleiding van het gehele traject zal ik met zorg en aandacht begeleiden. Als 
zelfstandig ondernemer heeft u alleen met mij te maken. Dat maakt dat de lijnen 
kort zijn, veel persoonlijke aandacht is en dat ik precies weet wat er speelt.
 
Dit is wat ik voor u kan betekenen:
•	 Persoonlijke aandacht
•	 ‘s Avonds en in het weekend bereikbaar
•	 Uitgekiend marketingplan
•	 No cure no pay
•	 Groot landelijk (zelfs internationaal) netwerk
•	 Standaard samenwerking met styliste

DUSSELDORPERWEG 73, 1906 AJ LIMMEN, T: 072-5051405, E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Maandag 13:00 tot 17:00 uur
Di. t/m vrij. 09:00 tot 17:00 uur

Za. en zon. gesloten.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:

  In tijden van klimaatverandering en stijgende brandstofprijzen zijn 
  warmtepompen een serieus alternatief op de verwarmingsmarkt.

Hoewel de markt voor warmtepompen in hoog tempo groeit, hebben veel mensen nog steeds een aan-
tal vooroordelen over deze technologie. Zo is een veelgehoorde uitspraak dat warmtepompen duur, 
luidruchtig en uiteindelijk helemaal niet e�  ciënt zijn. Dat is allesbehalve waar. Vaillant neemt mythen 
over warmtepompen onder de loep.

Warmtepompen zijn niet e�  ciënt
In tegendeel: warmtepompen zijn in het algemeen juist zeer e�  ciënt. Warmtepompen worden aange-
dreven door elektriciteit en kunnen een veelvoud aan verwarmingsvermogen opleveren. Ongeveer 75 
procent van de benodigde energie is afkomstig van omgevingswarmte, die gratis en onbeperkt is. De 
resterende 25 procent energie wordt opgewekt door elektriciteit.

Warmtepompen zijn duur
We geven toe: een warmtepomp vraagt initieel om een hele investering, in die zin dat de aankoop ervan 
duurder is dan sommige andere verwarmingsoplossingen. Maar laten we dit meteen even nuanceren. 
Een warmtepomp verdient zichzelf namelijk al na enkele jaren terug, want je haalt na de installatie na-
tuurlijk gewoon gratis warmte uit de natuur waardoor je energierekening daalt. Daarnaast kun je reke-
nen op een subsidie op de warmtepomp en momenteel ook bij huisisolatie of een korting op onroeren-
de voorhe�  ng bij nieuwbouw. Zo wordt de aankoop � nancieel heel wat draaglijker.

Warmtepompen werken alleen met vloerverwarming
Warmtepompen leveren energie aan elk verwarmingssysteem dat werkt op basis van water. Ze zijn 
daardoor inderdaad erg geschikt voor vloerverwarming, omdat het grote verwarmingsoppervlak daar-
van met lage aanvoertemperaturen verwarmt kan worden. Het hebben van vloerverwarming is ech-
ter niet noodzakelijk, want er zijn ook warmtepompen die werken met hoge aanvoertemperaturen. Op 
die manier kun je met moderne verwarmingsregelaars en thermostaten ruimtes naar wens verwarmen.

Warmtepompen kunnen alleen worden gebruikt voor verwarming
Het is een algemene aanname dat warmtepompen omgevingswarmte uit lucht, aarde of grondwater al-
leen kunnen gebruiken voor het opwarmen van ruimtes en leidingwater. Waterpompen kunnen echter 
meer dan dat; ‘pompen van warmte’ heeft namelijk verschillende betekenissen. Het systeem kan warm-
te namelijk ook onttrekken aan ruimtes die gebruik maken van het watercircuit om zo te koelen bij hoge 
buitentemperaturen. Sommige warmtepompsystemen hebben zelfs ingebouwde ventilatie.

Warmtepompen zijn alleen geschikt voor nieuwbouw
Warmtepompsystemen kunnen zowel in nieuwbouw als oudbouw worden gebruikt. Vaak wordt ge-
dacht dat het gebruik van een warmtepomp alleen mogelijk is in nieuwe gebouwen, omdat deze goed 
geïsoleerd zijn en meestal zijn voorzien van vloerverwarming. Warmtepompen zijn echter ook heel erg 
geschikt voor bestaande bouw, waar vaak gebruik wordt gemaakt van radiatoren. In dat geval kan een 
warmtepomp die een hoge aanvoertemperatuur levert uitkomst bieden. Het valt echter niet te ontken-
nen dat je enkel alles uit een warmtepomp kunt halen, wanneer je huis goed geïsoleerd is en je een ver-
warmingssysteem op lage temperaturen hebt, zoals vloerverwarming of ventiloconvectoren.

Warmtepompen nemen veel ruimte in beslag
Moderne warmtepompsystemen zijn ontworpen om ruimte te besparen, want leefruimte is een kost-

Mythes over warmtepompen ontkracht

baar goed. Er zijn systemen die volledig binnenshuis zijn geïnstalleerd en andere bestaan uit een bin-
nen- en buitenunit. Wanneer je kiest voor een volledige binnen opstelling, moet je rekening houden 
met een kast van circa 225 liter. Heb je binnen onvoldoende ruimte, dan kan een combinatie van een 
binnen- en buitenunit een oplossing zijn. Je hebt dan buiten ongeveer een halve vierkante meter ruim-
te nodig en binnen evenveel voor de binnen unit en warmwatertank samen. De grootte van elke unit is 
dan ongeveer vergelijkbaar met een kleine ladekast.

Warmtepompen zijn luidruchtig
Laat je niets wijsmaken: moderne systemen zijn uiterst stil en bijna niet hoorbaar. Daarom hoef je je 
geen zorgen te maken over geluidsoverlast. Bij een warmtepomp met een buitenunit moet de pomp in 
koelmodus en bij koude temperaturen wat harder werken, waardoor je iets meer geluid kunt horen. Het 
geluidsvermogen blijft echter altijd onder de Europese norm voor warmtepompen en hebben de mees-
te moderne modellen een nachtmodus, dus je kunt altijd rustig slapen.

Warmtepompen functioneren in de winter minder goed
Warmtepompsystemen zijn het hele jaar door betrouwbaar. De buitenunit van een lucht/water-warm-
tepomp kan zelfs bij -20 ºC probleemloos functioneren. De pomp heeft een ontdooicyclus om te voor-
komen dat de boel invriest. Systemen die omgevingswarmte onttrekken aan de aarde of grondwater 
hebben zelfs helemaal geen last van winterse omstandigheden, dankzij de constante temperaturen.

Warmtepompen zijn niet klaar voor de toekomst
Met het oog op de energietransitie en de klimaatverandering kunnen we wel stellen dat warmtepomp-
systemen bijzonder toekomstbestendig zijn. Ze maken gebruik van schone omgevingswarmte en ver-
bruiken weinig energie. In combinatie met zonnepanelen zijn ze zelfs bijna energieonafhankelijk, zodat 
je klaar bent voor een duurzame toekomst.

Stijliconen Ines de la Fressange en Marin Montagut delen hun liefde voor interieurs waarin 
verrassende combinaties van stijlen samengebracht worden tot een harmonieuze leefruimte. 
Aan de hand van foto’s, aquarellen, schetsen, moodboards en handgeschreven notities laten 
ze in dit boek zien hoe je zo’n persoonlijk interieur creëert, dat de sfeer ademt van Parijs.

In Wonen als een Parisienne worden vijftien Parijse appartementen getoond, waaronder de 
woningen van Ines en Marin zelf. De bewoners geven hun 
visie op wonen, inrichting en de Parijse stijl, en laten zien 
hoe ze met o.a. unieke accessoires van vlooienmarkten, 
designbeurzen, reizen en workshops hun huis hebben 
ingericht. Elk hoofdstuk over een appartement wordt af-
gesloten met illustraties van negen specifi eke kenmerken 
uit het interieur met bijbehorende uitleg. Een moodboard 
en kleurenpalet geven de stijl van ieder appartement 
duidelijk weer.

Blader naar hartenlust door dit boek als door een inte-
rieurgids. Geniet van de intieme inkijkjes en ontdek de 
kunst van wonen als een Parisienne.

Technische gegevens:
Auteurs Ines de la Fressange & Martin Montagut | € 
34,99 | gebonden | 256 blz.

Wij mogen 6 boeken verloten! Meedoen? Stuur een 
mail met je motivatie naar 
danielle@wonencrossmedia.nl en maak kans!

Wonen als een Parisienne
Indoor chic wonen
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The Christmas Experience: 
een swingend kerstconcert
Regio - Zondag 22 december 
geeft The Christmas Experien-
ce een swingend kerstconcert in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 in 
Heemstede. Het concert begint 
om 20.00 uur.  Vanaf 19.30 uur is 
de zaal open.
The Christmas Experience bestaat 
uit een 21 man (en vrouw) tellend 
orkest en  een tienkoppige zang-
groep, waarvan een groot deel af-
komstig is uit de gemeente Velsen. 
Gerepeteerd is in het gebouw van 
de IJmuider Harmonie in Velsen-
Zuid. Alle leden van The Christmas 
Experience zijn gekleed in “Dic-
kensstijl”, mode uit de Victoriaan-
se tijd in Engeland. Onder leiding 
van Marcel Klok brengt The Christ-

mas Experience een feestelijk pro-
gramma met swingende arrange-
menten van bekende en minder 
bekende kerstnummers. De zang-
groep staat onder leiding van Cor-
rie Uijtendaal, onder meer bekend 
van popkoor MultiVocaal. Natuur-
lijk ontbreken ook de bekende 
kerstliedjes niet in het programma 
en kan het publiek meezingen in 
een Sing-a-Long.
The Christmas Experience is in ne-
gen jaar tijd uitgegroeid tot een 
veelgevraagde “kerst-act’’ op tal 
van kerstevenementen door het 
hele land. Dit jaar is The Christmas 
Experience weer te bewonderen  
op zaterdag 7 en zondag 8 decem-
ber op het podium voor de Hema 

in  het centrum van Haarlem.
Het concert van 22 december 
wordt uitgevoerd in samenwer-
king met Koninklijke Joh. Ensche-
dé.
Het concert begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal open.
Kaarten à € 7,50 voor het concert 
op 22 december zijn te koop via 
christmasexperience@outlook.
com of via SMS en WhatsApp naar 
06 31062041.
65+ kaarten kosten 5,00 en kinde-
ren tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang
Meer informatie over The Christ-
mas Experience is te vinden op 
www.christmasexperience.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Leger des Heils zoekt 
vrijwilligers voor inloop
Regio - Het Leger des Heils in Be-
verwijk aan de Geysendor�erlaan 
4 zoekt vrijwilligers voor de ko�e 
inloopochtenden/-middagen
Meerdere malen per week zijn 
vrijwilligers actief voor diverse 
sociale activiteiten van het Le-
ger des Heils. Men wil dit graag 
uitbreiden. Als Vrijwilliger Inloop 
verzorg je, eventueel in samen-
werking met een collega, ko�e/
thee en bied je een luisterend 

oor aan de bezoekers van onze 
inloopochtenden/-middagen. In-
dien nodig kun je doorverwijzen 
naar andere onderdelen van onze 
organisatie. Je bent sociaal vaar-
dig en enige kennis van de soci-
ale kaart is gewenst. Werktijden 
zijn op maandag tot en met don-
derdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Je komt de teams op vaste tij-
den versterken. Je bent zelfstan-
dig, geduldig en vriendelijk, staat 

stevig in je schoenen en vindt het 
leuk om contact te hebben met 
mensen. Je respecteert de doel-
stelling van het Leger des Heils 
en hebt respect voor andere nor-
men en waarden.

Voor meer inlichtingen kan men 
bellen met telefoonnummer 
0251-233447 of via  de website  
www.legerdesheils.nl/korpsken-
nemerland.

Top 2000 café in Wijk aan Zee
Regio - Zaterdag 21 december 
is het Top 2000 café aanwezig in 
Hotel Restaurant Sonnevanck in 
Wijk aan Zee. Hier is geen reserve-
ring nodig, er zijn geen wachtrij-
en en er is geen beperkingen van 
een half uurtje aanwezig zijn; ge-
woon de hele avond genieten van 
de beste songs ooit uitgebracht!
Wat deze avond vooral uniek 
maakt is dat bezoekers zelf de 
muziek kunnen uitzoeken; “De 
Singeltjesklubb” is ook deze 
avond weer de gastheer. Dat be-

tekent dat heel veel vinyl singles, 
maxi singles en cd singles in krat-
ten klaar staan. Kijk zelf of je jouw 
favoriete songs kan vinden, geef 

deze aan de DJ /VJ en geniet van 
de muziek, wie weet zelfs met de 
originele videoclip! Alle meer dan 
4000 titels die ooit in de top 2000 
hebben gestaan zijn aanwezig!
Tevens wordt er middels een en-
quête gekeken wat de populair-
ste song is onder de bezoekers; 
wordt ook hier “Bohemian Rhap-
sody” de nummer één of gaat Wijk 
aan Zee voor een ander nummer?
Toegang is zoals altijd gratis, ge-
start wordt rond 21.00 uur. (logo: 
aangeleverd)

In Agathakerk in Beverwijk
Grootste kerststal van Nederland
Regio - Er werd vorige week 
weer hard gewerkt door een 
ploeg vrijwilligers om de Kerst-
stal in de Agathakerk, de groot-
ste van Nederland, vorm te ge-
ven. 
De stal beslaat de hele rech-
terkant van de kerk en is mans-
hoog. De stal is tijdens de gezins-
viering op 8 december om 11.00 
uur feestelijk door kapelaan Teun 
Warnaar geopend. 
Na 8 december komen vele hon-
derden schoolkinderen langs 
voor de rondleidingen en Kerst-
vieringen. 
Woensdag 11 en 18, weekend 14, 
15 december en zondag 22 de-
cember is de kerststal geopend 
van 12.00 tot 16.00 uur. 
Vanaf eerste Kerstdag tot en met 

zondag 5 januari is de kerststal 
dagelijks open op de geëigen-
de tijden van 12.00 tot 16.00 
uur. Men hoopt ook weer op ve-

le bezoekers rond de dagen van 
Kerstmis en Oud en Nieuw. Zie 
ook www.stichtingkerststalagat-
hakerk.nl. (foto: aangeleverd)

Kerstkaraokebingoshow XXL in Patronaat
Zingend en dansend de kerst tegemoet
Regio - In de Kerstkaraokebingo-
show XXL op 22 en 23 december 
in het Patronaat komen de aller-
grootste kersthits voorbij. Bij de-
ze zinderende kerstshow kun je, 
onder het genot van een heerlijk 
drankje, een goede start maken 
van de kerstvakantie. Meezingen 
met Haarlemse artiesten en de 
begeleidingsband Suit & Tie.

Kerstfeest der herkenning
De presentatoren van de avond, 
ijskoninginnen Miss Multiple Joy-
ce en Lady Kant, kondigen een 
bonte parade van Haarlemse 
zangers aan. En dat twee avon-
den lang. Genoeg mogelijkhe-
den voor iedereen om de kerst in 
te luiden en samen te zingen en 
te feesten op een warme locatie. 
Meezingen is onoverkomelijk.

Bingo, karaoke en hysterie
Kerstkaraokebingoshow XXL is 
meer dan een vrolijk meezings-
pektakel met gekke acts en ver-

schillende verrassingen. Regis-
seur Marcel Kragt legt uit: ,,Voor 
een paar mensen uit het pu-
bliek hebben we een karaoke-
wedstrijdje. Opgeven kan dan in 
de zaal bij de presentatrices. De 
show wordt afgesloten met een 
spetterende bingo. Bij entree 

krijgt iedereen een bingokaart, 
waarmee fantastische prijzen ge-
wonnen kunnen worden. Kort-
om; genoeg hysterie om de kerst 
in te gaan!”

Twee dagen kerst in Patronaat
De Haarlemse zangers die mee-
doen worden begeleid door de 
coverband Suit & Tie. Zij spelen 
alles. Van Mariah Carey via Slade 
en André Hazes naar traditione-
le nummers als Silent Night. De 
Kerstkaraokebingoshow XXL is 
een coproductie van Marcel Kragt 
met zijn Project Fors Theaterma-
kers en Hans Goes van Productie-
huis De Verbinding. Samen heb-
ben zij de afgelopen jaren al en-
kele kerstshows in Haarlem neer-
gezet. Nu dus twee dagen in het 
Patronaat.
Kerstkaraokebingoshow XXL - 22 
en 23 december, Patronaat, Haar-
lem. Aanvang: 20.30 uur.  Zaal 
open: 20.00 uur. Kaarten: www.
patronaat.nl. (foto: aangeleverd)

Kerstvieringen Leger des Heils
Regio - Het Leger des Heils afde-
ling Kennemerland  heeft op dins-
dag  24 december om 22.30 uur 
een Kerstnachtdienst in het Leger 
des Heils gebouw aan de Geysen-
dor�erlaan 4 in Beverwijk.

Naast de vieringen die het Leger 
des Heils houdt voor verschillen-
de groepen, het uitdelen van kerst-

bonnen en het zingen van kerst-
liederen voor ouderen en langdu-
rig zieken, is er op 24 december 
om 22.30 uur een sfeervolle kerst-
nachtdienst. Ieder jaar zijn er velen 
die deze dienst willen meemaken.
Aan deze dienst wordt onder an-
dere medewerking verleend door 
de praiseband Re�ection, een kerst 
projectkoor en het muziekkorps. 

Natuurlijk worden ook de beken-
de kerstliederen gezongen. Deze 
dienst staat onder leiding van ma-
joor D. Veenendaal en het thema is 
: ‘De boodschap van het schorrie-
morrie’. 
Inlichtingen: telefoon 0251-
233447, korps.kennemerland@le-
gerdesheils.nl. Zie ook: www.leger-
desheils.nl/korpskennemerland.

Provincie investeert in veiligheid lokale 
wegen en verkeersgedrag jongeren
Regio - De provincie Noord-Hol-
land stelt voor komend jaar in to-
taal 9,3 miljoen euro beschikbaar 
om risicovolle plekken op lokale 
wegen aan te pakken, en om jon-
geren te stimuleren zich veiliger 
te gedragen in het verkeer. Weg-
beheerders en organisaties voor 
verkeerseducatie kunnen hier-
voor vanaf 1 januari 2020 subsi-
die aanvragen bij de provincie.

Lokale wegen
Gemeenten, waterschappen 
en andere wegbeheerders kun-
nen een bijdrage van 50% krij-
gen voor projecten die zorgen 
voor meer verkeersveiligheid, zo-
als het beter inrichten van kruis-
punten, de aanleg van een roton-
de of vrijliggend �etspad, of het 
veiliger maken van de omgeving 
rond scholen. Komend jaar is 
hiervoor 8 miljoen euro beschik-
baar, verdeeld over de regio’s 
Haarlem-IJmond, Gooi en Vecht-
streek en Noord-Holland Noord.  

Fietsers
Vanaf volgend jaar wordt de aan-
leg van �etspaden, een �etsstraat 
of andere �etsvoorzieningen die 
zorgen voor meer veiligheid ex-
tra gesubsidieerd met een bijdra-
ge van 70%. De provincie vindt 
het gebruik van de �ets belang-
rijk, als alternatief voor de auto of 
voor het woon-werkverkeer (bij-
voorbeeld met de �ets naar het 
treinstation of de bushalte). Ook 

het veiliger maken van recreatie-
ve �etspaden en door�etsrou-
tes valt vanaf 2020 onder de re-
geling.

Verkeersgedrag jongeren
Uit onderzoek is gebleken dat 
voorlichting aan jongeren over 
verkeersregels en gevaarlijke ver-
keerssituaties e�ect heeft. Vooral 
jongeren en onervaren verkeers-
deelnemers vertonen vaker on-
veilig verkeersgedrag. Denk aan 
rijden onder invloed, door rood 
licht of te snel rijden, of afgeleid 
zijn in het verkeer door mobiel-
gebruik. Ook scholieren behoren 
tot de belangrijkste risicogroep, 
vooral rond de leeftijd dat kin-
deren voor het eerst zelfstandig 
naar school �etsen.

Verenigingen, stichtingen of an-
dere bedrijven die via verkeer-
seducatie op (basis)scholen er-
voor zorgen dat jongeren zich 
in het verkeer veiliger gedragen, 
kunnen vanaf 1 januari 2020 (tot 
20 februari) bij de provincie sub-
sidie aanvragen. Komend jaar 
is hiervoor 1,3 miljoen euro be-
schikbaar.

Voorwaarden
Begin januari 2020 worden de 
precieze subsidievoorwaarden 
en -criteria gepubliceerd en de 
subsidieregelingen ‘Kleine infra-
structuur Noord-Holland’ en ‘Ge-
dragsbeïnvloeding verkeersvei-
ligheid’ opengesteld in het sub-
sidieloket op de website. (foto: 
aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL






