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Heeft u een laag inkomen? 
Regel dan een zorgverzekering 
vóór 31 december via de 
gemeente 

4
Kerstdorp met
een boodschap

Castricum - De eerste nachtvorst leverde fraaie beelden op. Witte weilanden en ijs op de sloten. Op de foto boerderij 
Cronenburg, eenzaam in het weidse, witte landschap. Zaterdag en zondag werd er volop geschaatst in de gemeente. 
Deze week komt de temperatuur weer boven het vriespunt. De kans op een witte kerst is minimaal. 

Winterse week zorgt voor 
plezier en mooie plaatjes

Door Ans Pelzer

Harold Ebels (D66) noemt de memo, 
zoals hij die schriftelijk heeft 
ontvangen, ‘onnavolgbaar en onbe-
vredigend’. ,,De conclusie van ProRail 
is dat een gelijkvloerse variant onver-
enigbaar is met het Programma Hoog-
frequent Spoor (PHS). Het is bar en 
boos dat de onderbouwing nu pas bij 
ons is, enkele dagen voor de commis-
sievergadering. Zo laat, en na zo veel 
aandringen. Ook hebben betrokken 
inwoners hierover geen beschikking 
gehad. Die informatie hebben zij niet 
bij hun stellingname en inspraakre-
actie kunnen betrekken. Ons college is 
verantwoordelijk voor deze slechte 
procesregie.’’

‘Geen onderbouwing’
In de presentatie die woensdag wordt 

gegeven spreekt ProRail over veilig-
heidsrisico’s, zonder dat er cijfermatige 
gegevens gedeeld worden. Ebels: ,,Per 
saldo kan een buitenstaander de 
conclusies niet controleren. Zonder 
enige inhoudelijke onderbouwing 
wordt in de memo gesteld dat het 
naar voren halen van ERTMS (Euro-

pean Rail Tra�c Management System), 
de internationale standaard voor 
treinbeveiliging, voor 2040 niet moge-
lijk is. Veel is onduidelijk en oncontro-
leerbaar. En dan wordt van de raad 
gevraagd nu eindelijk eens een 
heldere koers te bepalen.’’
Lees het hele verhaal elders in deze krant

Castricum - ProRail noemt een oplossing voor de overweg aan de Beverwijkerstraatweg een voorwaarde om 
meer treinen te laten rijden. Dat staat in een memo die aan de raad is verzonden. Politici en omwonenden 
roepen op om ‘politieke wil te tonen’ en niet blind te varen op het rapport. ,,Het is bar en boos dat de onderbou-
wing nu pas bij ons is. Het college is verantwoordelijk voor deze slechte procesregie.’’

ProRail: ‘Oplossing overweg 
voorwaarde voor meer treinen’

Langetermijnoplossing

Het gedeeltelijk afsluiten van de Dorpsstraat wordt noodzakelijk geacht 
om de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg veiliger te maken. 
De tunnel is op termijn volgens zeggen ‘noodzakelijk’ omdat er in de 
toekomst meer treinen gaan rijden. In die hoeveelheid aan onderzoeken, 
plannen en opmerkingen is het lastig door de bomen het bos te zien. De 
situatie bij de Beverwijkerstraatweg is al lange tijd onderwerp van gesprek 
en het aantal rapporten over de kwestie is bijna niet meer te tellen. Bij het 
voorliggende besluit van het college over de knip in de Dorpsstraat en de 
oplossing voor de lange termijn worden veel vragen gesteld over het 
proces. Wie heeft er mee kunnen praten, hoe en wanneer? En waar zijn 
deze besluiten eigenlijk op gebaseerd?

Een ijzig Castricum vanuit de lucht. Foto: Henk de Reus

Castricum - Zaterdagavond is inge-
broken in een appartementencomplex 
aan de Brink. De bewoners waren van 
18.30 tot 23.45 uur afwezig. Bij thuis-
komst zagen ze dat de kluis was 
verdwenen. Verder is geen schade aan 
de woning toegebracht.

Kluis verdwenen

Voor volgende week de redactie en 
advertenties aanleveren voor

vrijdag 23 december 12.00 uur
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Agenda Raadsplein 
Donderdag 22 december 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

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

Castricum: maatregelen voor de lange termijn 
Commissies Trouwzaal

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

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

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

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

iverse nanciële beleidskaders  
nanciële verordening incl. amendement 

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

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

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

voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 

Heeft u een laag inkomen? 
Regel dan een zorgverzekering vóór 
31 december via de gemeente  
U kunt zich uitgebreid verzekeren voor uw 
zorgkosten. Ook als u een laag inkomen 
hebt. 

De gemeente heeft een collectieve zorgver-

zekering voor minima afgesloten met Univé. 
Kijk op www.gezondverzekerd.nl welke 
verzekering bij u past. U heeft tot en met   
31 december de mogelijkheid om over te 
stappen.

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

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 

Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 

u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden 
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
dagavond. anmelden kan via de griffie  tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 
16 januari 2023.

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

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

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling
In onze gemeente mag tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk 
worden afgestoken. Ook gelden de lande-
lijke vuurwerkregels. Onze toezichthouders 
en de politie zien erop toe dat de regels 
worden nageleefd. Bovendien is er tijdelijk 
een speciaal meldpunt voor vuurwerkover-
last.

Wanneer (ver)kopen
Oudejaarsvuurwerk (ver)kopen mag op 29, 
30 en 31 december.

Wanneer afsteken
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden 
tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 
02.00 uur.

Waar afsteken 
Het is verboden om vuurwerk af te steken 
binnen 50 meter van kinderboerderijen, 
huizen met rieten daken, bejaardenhuizen, 

tankstations, en in de naaste omgeving van 
molen De Oude Knegt (Akersloot).

Houd het veilig en feestelijk
Wij vragen onze inwoners om de jaarwisse-
ling veilig en feestelijk te vieren. Houd reke-
ning met anderen, de buren en (huis)dieren. 
Steek het vuurwerk vooral veilig af. 

Toch overlast door vuurwerk? 
Meld het bij de toezichthouders van het 
vuurwerk-meldpunt (tel. 06 54342769), 
bereikbaar van 23 december t/m 30 
december in de avonduren tussen 17.00 en 

.  uur. Of maak er melding van via i.nl 
of in de i app  bel bij spoed .

Regels en tips zijn na te lezen op onze 
speciale webpagina www.castricum.nl/
vuurwerk.

Maak er een feestelijke jaarwisseling van!

Ruimt u ook uw vuurwerk op? 
Vuurwerkresten zijn niet alleen een vies gezicht, maar vooral heel schadelijk 
voor het milieu als ze in de grond of in het water terechtkomen. Ze bevatten 
namelijk plastics en giftige metalen. Ruim daarom na het knallen uw vuurwerk 
zo snel mogelijk weer op. Dank u wel namens ons milieu! www.knalweg.nl 

Gemeentediensten gesloten
rond de feestdagen
Gemeentehuis en milieustraat
• Op maandag 26 december, 2e kerstdag, 

zijn het gemeentehuis (inclusief balies en 
receptie) en onze milieustraten gesloten.

• Op 24 december en 31 december sluit de 
milieustraat om 12.00 uur. 

Afvalinzameling 
Wijzigingen inzameldagen afval Limmen: 
• De PMD-container wordt in buurt Limmen 

1 geleegd op vrijdag 23 december ipv 
maandag 26 december. 

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

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

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
• Groteweide in Castricum
• Raadhuisplein in Castricum

et verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf 21 december 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

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

Aangevraagd

Buwitsacker 2 in Castricum, het vervangen van het kozijn, datum ontvangst 
8 december 2022 (Z22 103310)
Duinweg 4 in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
12 december 2022 (Z22 103570)
Visweg 77b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
12 december 2022 (Z22 103453)
Koekoeksbloem 2 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
datum ontvangst 14 december 2022 (Z22 103808)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Alkmaarderstraatweg 63 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 
12 december 2022 (Z22 100359)
Dorpsstraat 126 in Castricum, het wijzigen van het dak, verzenddatum 9 december 
2022 (Z22 096663)
Roelat 1 in Limmen, het bouwen van een kap op de garage, verzenddatum 
14 december 2022 (Z22 100749)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
14 december 2022 (Z22 089907)
Westerweg 134 in Limmen, het verhogen van het dak en het plaatsen van een 
opbouw, verzenddatum 13 december 2022 (Z22 093767)
Zeeweg 31 in Castricum, het plaatsen van een dierenstal, verzenddatum 
14 december 2022 (Z22 100004)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Helmkade 4 in Castricum, het realiseren van een gezinshuis, verzenddatum 
8 december 2022 (Z22 096905)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning GP Groot Egmond-Pier-Egmond 
mountainbike strandrace, op zaterdag 7 januari 2023, Castricum aan Zee, 
verzenddatum 12 december 2022 (Z22 089114)

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

Bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen tussen het perceel Heereweg 68 en 70 in Castricum. 
Het plan voorziet in de realisatie van één woning en hierbij worden drie parkeerplaatsen 
aangelegd. Het perceel wordt ontsloten via de Heereweg.

Hogere waarden Wet Geluidhinder
Gelet op het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, 
op grond van artikel 83, 2e lid en artikel 110a, 1e lid van de Wet geluidhinder, de 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van de 
bouw van een nieuwe woning op het perceel gelegen tussen Heereweg 68 en 70 te 
Castricum op 50 dB en als cumulatieve geluidbelasting 55 dB vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 22 december 2022 t/m woensdag 
1 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te 
Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
de plannaam eereweg tussen  en  in astricum  met plan identi catienummer  
NL.IMRO.0383.BPC22Heereweg70-ON01. 

e officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. ijdens boven
genoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor een 
mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met de heer J.H. Moraal via 
tel.   of per e mail jelgermoraal@debuc .nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Heereweg tussen 68 en 70’ in Castricum 
en hogere waarden Wet Geluidhinder

Inhoud
Het bestemmingsplan maakt deel uit van de woningbouwontwikkeling in Limmen 
Zandzoom. Het plangebied Tegro-Schilder ligt aan de Rijksweg ter hoogte van nummer 
127a. Het gebied wordt begrensd door het bedrijventerrein aan de noordzijde, 
de Rijksweg (oost), de woningen Visweg 16-30 (zuid) en het deelgebied Notenlint, 
in voorbereiding (west).

In het plan komen de kassen langs de Rijksweg, met daarachter maximaal 
19 woningen. Dit betreft 6 appartementen, 6 rijwoningen en 7 vrijstaande en 2/1 kap 
woningen. De kassen worden ontsloten via het bedrijventerrein aan de noordzijde. 
De woningen krijgen een ontsluiting via het naastgelegen deelgebied Notenlint (in 
voorbereiding). 
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Ter inzage 
Het bestemmingsplan inclusief bijlagen en het besluit tot vaststelling liggen vanaf 
donderdag 22 december 2022 t/m woensdag 1 februari 2023 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Bestemmingsplan 

and oom egro c ilder locatie ijksweg immen  met plan identi catienummer  
NL.IMRO.0383.BPLZANDZOOMTEGRO-VS01. 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan een belanghebbende 
gedurende bovengenoemde termijn beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de aad van tate instellen. ie iervoor de officiële publicatie. e e vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie 
Voor meer informatie over het plan of de procedure kan contact worden opgenomen 
met mw. J. Feron via tel. 14 0251. 

Bestemmingsplan Zandzoom Tegro-Schilder, locatie Rijksweg Limmen, 
gewijzigd vastgesteld

In het Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit (ter vervanging van de welstandsnota) wordt 
de ruimtelijke kwaliteit van het grondgebied van de gemeente omschreven en worden 
criteria geformuleerd die de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de welstandscommissie) 
gebruikt voor de toetsing van bouwplannen. Het stuk is geschikt gemaakt voor de 
Omgevingswet  in de nota is er onder andere meer ruimte voor maatwerk. Ook et 
ontwerp is aangepast, dit ziet er nu voor alle 4 de BUCH-gemeenten hetzelfde uit. 

Ter inzage
De ontwerp-Nota Omgevingskwaliteit ligt ter inzage van 21 december t/m 1 februari. 
Het document is in te zien op: www.castricum.nl/inzage, en bij de publieksbalie op 
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum (maandag t/m woensdag 
van 08.45-16.00 uur, donderdag van 8.45-20.00 uur, vrijdag van 08.45-12.00 uur). 
Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze op de ontwerp-Nota indienen. 
Zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301 

  astricum  of via info@castricum.nl onder vermelding van ienswij e ota 
Omgevingskwaliteit Castricum. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met Janwillem Snieder, 06-25756193.
De zienswijzen worden gebundeld in een nota van zienswijzen, en worden gebruikt 
voor et opstellen van de de nitieve versie van de ota  die al worden vastgesteld 
door de gemeenteraad.

Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Castricum



Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine molen op het 
perceel Zuidkerkenlaan 3 in Limmen zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 22 december t/m 1 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van de 
gemeente Castricum. 

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 BH, Castricum, onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zuideinderweg 3 Limmen’. 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en 
Projecten, tel. 14 0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten 
behandeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine molen op 
het perceel Zuideinderweg 3 in LimmenHet plan voorziet in de herontwikkeling van het voormalige Kaptein Kaasterrein en 

enkele aangrenzende percelen. Het plangebied wordt begrensd door de Kramersweg, 
de Geversweg en de Oude Schulpweg te Castricum. De bestaande opstallen op het 
terrein worden gesloopt en daarvoor in de plaats wordt een woningbouwlocatie voor 
103 woningen in een nieuw aan te leggen duinlandschap gerealiseerd, bestaande 
uit 53 appartementen (waarvan 26 sociaal), 49 grondgebonden woningen en 
één meergezinswoning. Ook komt er een wadi, een speelvoorziening en diverse 
parkeervoorzieningen.

Gebleken is dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai en het railverkeerslawaai op 
de te toetsen gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de oostzijde van het 
plangebied een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van 
deze geluidsbronnen, zijnde 48 dB (weg) respectievelijk 55 dB (rail). Daarom is een 
hogere waarde verleend.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (geluid) kunt u 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële 
publicatie. Vanaf donderdag 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ligt het 
plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State 
beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in 
werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Raad van State.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze besluiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Zanderij Zuid Deelgebied 3 Castricum’
en bijbehorend besluit Hogere waarden Wet geluidhinder
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Door Henk de Reus

Alles met de hand
Drie weken is hij bezig geweest om 
het kerstdorp in elkaar te zetten. De 
huisjes en andere gebouwen heeft 
hij allemaal met de hand in elkaar 
gezet. Bij een aantal brandt er binnen 
licht. ,,Dat was nog een ingewikkeld 
klusje’’, vertelt Eric. ,,De huisjes en 
andere gebouwen worden met een 
zelfbouwpakket in elkaar gezet. Om 
te zorgen dat het niet omvalt of in 
elkaar zakt zitten er allemaal schotjes 
in. Hiermee moet je rekening houden 
omdat je anders geen verlichting 
meer kunt aanbrengen. Het geheel 
straalt een en al gezelligheid uit en 
de verlichting maakt het allemaal 
nog mooier.

Raampjes
Eric: ,,De huisjes zijn van dicht papier. 

Ook de raampjes zijn dicht. Om de 
binnenverlichting er zo natuurlijk 
mogelijk uit te laten zien verwijderde 
ik eerst met een mesje de raampjes 
en plaatste er een stukje folie voor in 
de plaats.’’ Het is inderdaad net alsof 
er binnen in de huisjes licht brandt.
Eric wijst naar een watermolen met 
schoepenrad en legt uit dat hij alle 
deeltjes van het rad van stukjes 
papier heeft gemaakt en dat deze 
door hemzelf zijn geschilderd.

Met de keuze voor een groen Kerst-
dorp heeft Eric het zichzelf niet 
gemakkelijk gemaakt. De boompjes 
hoefde hij in het verleden alleen 
maar wit te schilderen, maar deze 
keer gebruikte hij takjes van vlinder-
struiken en verfde deze in de natuur-
lijke kleur. Alle struiken maakte hij 
zelf met de hand van papier en schil-
derde deze ook zelf. De poppetjes 
gaf hij ook een kleurtje. Eric geeft toe 
dat het een monnikenwerk is 
geweest, maar dan heb je wel wat. 
Nu nog afwachten wat de Kerstman 
ervan vindt.

Castricum - Bij het woord ‘kerstdorp’ denk je aan een ijsbaantje omringd 
door besneeuwde gebouwen, huizen, straten en bergen. Modelbouwer 
Eric Boelhouwer maakte er de afgelopen jaren vele, maar dit jaar koos hij 
voor een groen kerstdorp. Hij noemt het een ‘Global Warming-dorp’. 
Eigenlijk zegt hij dat een kerstdorp er in de toekomst zo uitziet als wij de 
opwarming van de aarde niet tegenhouden.

Kerstdorp met een boodschap

Modelbouwer Eric Boelhouwer koos dit jaar bewust voor een groen kerstdorp. 
Foto: Henk de Reus

Een detail in beeld gebracht: een watermolen met schoepenrad, waarbij aan alles is 
gedacht, zo ook aan de verlichting binnen. Foto: Henk de Reus

De 164 zonnepanelen leveren samen 
in totaal 60.000 kWh elektriciteit per 
jaar. Dit zorgt ervoor dat de aanschaf 
in drie jaar tijd zal zijn terugverdiend. 
De systemen die DS Energy levert en 
plaatst, zijn verzekerd door Stichting 
kWh-Garantiefonds in samenwerking 
met ’s werelds grootste verzekeraar

Lloyd’s of London. Deze verzekering 
garandeert de opbrengst van de 
zonnepanelen, ook bij storingen of 
defecten. Wanneer de gegaran-
deerde opbrengst niet gehaald 
wordt, vult de verzekeraar het tekort 
aan. De panelen werden in de afge-
lopen week geplaatst.

DS Energy plaatst 164 
zonnepanelen bij Full of Life
Castricum - Op het dak van sportschool Full of Life heeft DS Energy maar 
liefst 164 zonnepanelen geplaatst. Het plan hiervoor bestond al enige 
tijd, maar de uitvoering ervan werd door de coronapandemie uitgesteld. 
Met het plaatsen van de zonnepanelen wordt Full of Life zelfvoorzienend 
in het elektriciteitsgebruik en dus duurzaam.

Met de door DS Energy geplaatste 164 zonnepanelen op het dak is Full of Life nu 
zelfvoorzienend op het gebied van elektriciteit. Foto: aangeleverd





•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477
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alle vrijheid om 
de uitvaart zelf 
vorm te geven

Nelson Martins Gutierrez 
Uitvaartbegeleider
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Heiloo - Stress, spierspanning en de dage-
lijkse hectiek. Neem af en toe eens de tijd 
voor een momentje van rust en gun uw 
lichaam een massage. Lá Spa & Massage helpt 
u om het lichaam terug te laten gaan naar een 
optimale prestatie en een optimale gezond-
heid, die bijdraagt aan een gevoel van gemak 
en welzijn.

Bel voor een afspraak of reserveer direct uw 
favoriete massagebehandeling. Er zijn 
verschillende mogelijkheden:

• Ontspanningsmassage: een momentje van 
rust voor lichaam en geest.

• Healthy/ontspanningsmassage: een 
massage kan veel van uw klachten verlichten, 
zoals stijve en pijnlijke spieren, nek- en 
schouderklachten.
• Voetre�exmassage: bedenk eens wat uw 
voeten hebben moeten doorstaan gedurende 
de dag.

Stellen-massage behoort vanaf nu ook tot de 
mogelijkheden. Ook voor een leuke 
cadeaubon kunt u er terecht. Lá Spa & 
Massage is gevestigd aan de Stationsweg 
89a2 in Heiloo. Telefoonnummer: 06 
34174618.

Neem af en toe de tijd 
voor een moment van rust

De behandelruimte van Lá Spa & Massage. Foto: aangeleverd

Regio - Meer luxe in de keuken of een 
andere uitstraling is geen reden voor de 
aanschaf van een nieuwe keuken. De 
keuken is vaak de spil van het huis. Fijn als 
de keuken naar je wens en smaak is en van 
alle gemakken voorzien. Met een keuken-
renovatie wordt de keuken weer helemaal 
up-to-date.

Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van 
keukenrenovatie. Nieuwe fronten, werk-
bladen, aanpassingen van kasten en plaatsen 
van nieuwe apparatuur, het kan allemaal. En 
op een voordelige en ook duurzame manier, 
niet onbelangrijk. Het voordeel van een 
keukenrenovatie ten opzichte van een nieuwe 
keuken is dat er bijna geen hak- en breekwerk 
aan te pas komt.

Keukenrenovatie is een feest
Meestal is een renovatie van een bestaande 

keuken veel voordeliger dan een nieuwe 
keuken plaatsen. En in bijna alle gevallen is de 
renovatie binnen een dag klaar. Henk Hoek-
stra van De Keukenvernieuwers zegt: ,,De 
renovatie uitvoeren is een feest. Ik word er zelf 
ook blij en tevreden van als een klant geniet 
van het eindresultaat. ‘Was dat onze oude 
keuken’? Het herstellen van de keuken 
gebeurt met kwalitatief uitstekende (merk) 
apparatuur en materialen. ‘’

Aan huis 
Hoekstra komt persoonlijk langs voor een 
persoonlijk en op maat gemaakt advies voor 
zaken als reparatie, apparatuur, fronten, 
aanrechtbladen, spoelbakken, mengkranen 
en onderdelen. Een afspraak maken kan tele-
fonisch (0255-527666) of via de website www.
dekeukenvernieuwers.nl. 
Kijk vooral op de site voor verdere info en 
mogelijkheden. 

De vertrouwde keuken 
weer als nieuw

Henk Hoekstra komt graag aan huis. Foto: aangeleverd
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DONDERDAG 22 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 23 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te steken.

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

ZATERDAG 24 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 17.00 uur kerstge-
zinsviering. 21.00 uur oecumeni-
sche kerstvespers m.m.v. 
liturgiekoor.

R.K. St.-Pancratiuskerk
17.30 uur gezinsviering met 
diaken Marcel de Haas en Margo 
de Wolf m.m.v. koor De Sterretjes. 
20.00 uur woord- en communie-
viering met diaken Marcel de Haas 
m.m.v. Cantare. 22.30 uur pastoor 
Ruben Torres m.m.v. gemengd 
koor.

RK-parochie Sint-Jacobus Major 
Akersloot, 19.00 uur kerst-/fami-
lieviering met kinderkoor, lector Y. 
Hoogenbosch, voorganger Y. van 
Stiphout. 21.30 uur kerstnacht-
dienst met Aquariuskoor, lector E. 
Roorda, voorganger Y. van 
Stiphout.

Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op ‘Dijk en Duin’, 19.00 uur kerst-
avondviering met pastor Anton 
Huisman en ds. Angelique 
Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 22.00 uur kerstnacht-
dienst met ds. E. Kooiman.

Corneliusparochie Limmen
19.00 uur woord- en communie-

viering (familieviering) met zang-
groep kinderen en jongeren, voor-
ganger pastor M. Nagtegaal. 21.30 
uur woord- en communieviering 
met liturgisch koor, voorganger 
pastor M. Nagtegaal.

ZONDAG 25 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

RK-parochie Sint-Jacobus Major 
Akersloot, 10.00 uur lector P. 
Schut, voorganger I. Osterhaus 
met kerstkoor.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk),10.00 uur ds. Rik 
Willemsen (gelijktijdig op Omroep 
Castricum en via livestream, link 
op www.pkcastricum.nl).

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3),10.00 - 14.00 uur 
kerstviering met Daniel ter Maten, 
aansluitend een kerstbrunch.

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur ds. K. Bras. 

Corneliusparochie Limmen
10.30 uur woord- en communie-
viering met Caeceilia-koor, voor-
ganger M. Nagtegaal/

MAANDAG 26 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur diaken Marcel de Haas 
Woord en communieviering met 
voorzang van Annie Assendelft en 
Ria Peters.

RK-parochie Sint-Jacobus Major 
Akersloot, 10.00 uur WCV met 
dameskoor, lector Fr. Eekels, voor-
ganger J. Eekels.

Corneliusparochie Limmen
10.30 uur woord- en communie-
viering met Harmonie Excelsior, 
voorganger M. Nagtegaal.

DINSDAG 27 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoek-
stra, Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Van 
27 t/m 30 december praktijkslui-
ting Bakker, van 2 t/m 6 januari 
praktijksluiting Hoekstra 
en Leemhuis/vdMaarel.

HUISARTSEN

Door Henk de Reus

Zodra iedereen gearriveerd is pakt 
Castricummer, tevens ‘opperhoofd’ 
van de groep, André Hof (de broer 
van) een voorhamer en begint op het 
ijs te beuken. De rest kijkt toe. Als de 
bijt groot genoeg is, start iedereen 
zittend met de ademhalingsoefe-
ningen. Deze maken onderdeel uit 
van de koudetraining en zijn bedoeld 
om de focus geheel op de aanstaande 
koude te richten. Het wordt een 
verkorte versie om niet te veel af te 
koelen. Hierna kleedt iedereen zich uit 
om het water in te gaan.

Adrenaline
Eenmaal in het water is de euforie 
groot. Iedereen lijkt over te lopen van 
de adrenaline. Het ijskoude water 
schijnt niemand te deren. Het lijkt een 
‘koud kunstje’. Een groepje eenden 
waggelt verderop voorbij en ziet hun 
kans voor straks al schoon. Een paar 
wandelaars komen uit nieuwsgierig-
heid een kijkje nemen. Verbaasde 
gezichten. Na drie minuten klimt 
iedereen weer de kant op. Eerst doet 
men wat oefeningen om weer warm 
te worden. Daarna volgt het 
aankleden.

Russische traditie
Terwijl de ko�e en thee inmiddels 
rondgaan spreken we Anton en z’n 
vrouw Carina. Zij wonen in Akersloot 
en zijn in 2015 met de koudetraining 
begonnen. Anton: ,,Onze trainer bij de 
sportschool nodigde ons ‘n keer uit 
om met het groepje van André mee te 
doen. Omdat het zo goed voelde zijn 
we ermee doorgegaan. We hebben 
thuis een zelfgebouwd bad staan dat 
via een installatie koud gehouden 
wordt.’’ Anton en z’n vrouw volgden 
vorig jaar in Noorwegen een training 
ijszwemman. Het is een Russische 

traditie waarbij er een zwembad in het 
ijs wordt uitgehakt. ,,Na een warming 
up wordt er een baantje getrokken. 
Het was een geweldige ervaring voor 
ons.’’

‘Strijd met de elementen’
Dora doet al vier seizoenen mee. Ze 
benadrukt het mentale aspect van de 
training. ,,Het voelt als een overwin-
ning op jezelf als je vooraf denkt dat je 
dit niet kunt. Bovendien is het gevoel 
achteraf heel lekker.’’ Hans heeft al 
eerdere keren in een bijt gezeten. Het 
aangaan van de strijd met de 
elementen, in dit geval de kou, geeft 
hem het ultieme gevoel. Ook hij heeft 
thuis een bad en zit hier elke ochtend 
in. Niet onbelangrijk: Hans zegt 
maandag een mooi verhaal aan de 
collega’s te kunnen vertellen. Annelies 
doet sinds twee jaar mee. Zij zwemt 
het hele jaar door, weer of geen weer, 
en voelt zich er goed bij.

Overlevingsmodus
André richtte de groep zo’n acht jaar 
geleden op. Hij volgde op dit gebied 
al vele jaren zijn tweelingbroer Wim, 
die de methode inmiddels over de 
hele wereld heeft uitgerold. André: ,,In 
een bijt zitten geeft de ultieme kick. 
Kouder kan het water niet zijn. 
Mensen doen dit omdat het goed 
voor ze voelt. De motivatie is bij 
iedereen verschillend.’’ Hij omschrijft 
wat het lichaam doet als je in het 
koude water stapt. ,,Je lichaam schiet 
in de stress en gaat over in de overle-
vingsmodus. Net als bij een computer 
wordt je lijf gereset. Mensen ervaren 
achteraf een enorme energieboost.”

Inmiddels heeft André zich aange-
kleed. Als hij z’n natte spullen wil 
opbergen merkt hij dat z’n zwem-
broek inmiddels bevroren is. Het vriest 
op dat moment nog zo’n drie graden.

In een bijt voor de ultieme kick
Uitgeest - Het is zondagmorgen, 11.30 uur. Bij het Uitgeestermeer heerst 
een serene rust. Je hoort de stilte. Het water is bedekt met een ijslaag van 
vijf centimeter. Een enkeling heeft de ijzers ondergebonden en waagt 
zich op het ijs voordat de dooi intreedt. Een groep diehards arriveert 
voor de ultieme kick: in een bijt (een door de mens gemaakt gat in het ijs, 
red.) zitten. Je moet er maar zin in hebben.

Leden van Plonsgroep Alkmaardermeer zien er naar uit om in een bijt te zitten. Het 
geeft de ultieme kick. Foto: Henk de Reus

André is bezig met het voorbereidende werk. Foto: Henk de Reus

Oudejaarsvuurwerk verkopen mag 
op 29, 30 en 31 december. Vuurwerk 
mag afgestoken worden tussen 31 
december 18.00 uur en de volgende 
dag 1 januari 02.00 uur. Het is 
verboden om vuurwerk af te steken 
binnen vijftig meter van kinderboer-
derijen, huizen met rieten daken, 
bejaardenhuizen, tankstations, en in 
de naaste omgeving van molen De 
Oude Knegt (Akersloot). Burge-
meester Toon Mans: ,,We hopen 
natuurlijk dat iedereen plezier 
beleeft aan de jaarwisseling. Dus 
steek het vuurwerk veilig af – voor 
jezelf en voor je omgeving. Maar 
houd vooral ook rekening met 

elkaar. Niet iedereen houdt van 
vuurwerk en het kan (huis)dieren 
veel stress geven.’’

Toch overlast door vuurwerk?
Is er toch sprake van overlast door 
vuurwerk, dan kan dat gemeld 
worden bij de gastheren van het 
vuurwerk-meldpunt (06 54342769), 
bereikbaar van 23 december tot en 
met 30 december in de avonduren 
tussen 17.00 en 23.00 uur. Er kan 
ook melding van worden gemaakt 
via �xi.nl of in de �xi-app; bij spoed 
belt men 112. Regels en tips zijn op 
www.castricum.nl/vuurwerk na te 
lezen.

Vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling in Castricum
Castricum - Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur mag in 
de gemeente Castricum vuurwerk worden afgestoken. Hier gelden ook 
de landelijke regels, die in 2020 zijn aangescherpt (www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020). De toezicht-
houders en de politie zien erop toe dat de regels worden nageleefd, om 
het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Bovendien is er tijdelijk 
een speciaal meldpunt voor vuurwerkoverlast.
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Bijna iedereen vindt het leuk om 
nieuwe kleren te kopen, maar het is 
goed om daar eerst over na te denken. 
De kledingindustrie is namelijk een 
van de meest vervuilende industrieën 
ter wereld. Om één spijkerbroek te 
maken is er bijvoorbeeld zevendui-
zend liter water nodig. Veel nieuwe 
kleding wordt van synthetische (niet 
natuurlijke) sto�en gemaakt. Ook dat 
is niet zo verstandig: dat levert name-
lijk veel microplastics op die in het 
milieu terechtkomen (plastic soep!). Er 
wordt sowieso veel te veel kleding 
gemaakt. Ladingen vol bijna of zelfs 
nooit gedragen kleren eindigen soms 
op kledingbergen elders. In de expo 
Kleed je goed! Ontdek je via feiten en 
opdrachten welke goede keuzes je 
kan maken als het om kleding gaat. 
Wat dragen de mens�guren in Huis 
van Hilde bijvoorbeeld en wat hebben 
zij gemeen? Hoe kleedt Aak, de recon-
structie van de jongen van 9 uit 
Uitgeest, zich ‘goed’? En kun je een 
kledingberg in twee minuten 
sorteren? De expositie Kleed je goed! 
is van 24 december tot en met 5 maart 
te bezoeken bij archeologiemuseum 
Huis van Hilde. Huis van Hilde is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur en is 
gesloten op 1e en 2e kerstdag en op 1 

en 2 januari. Kleed je goed! is ontwik-
keld is door Daniëlle Schouten (maak-
ster van het onderwijsboek De wereld 
van kleding en de lesko�er Op weg 
naar circulair textiel), het Zaans Natuur 
en Milieu Centrum (ZNMC) en vorm-
gever Marcel Weenink. Kijk op www.
huisvanhilde.nl voor meer informatie.

Castricum - Wat kunnen we leren van hoe men zich vroeger kleedde om 
nu duurzamere kledingkeuzes te maken? Dat leer je in de expositie Kleed 
je goed! die vanaf zaterdag 24 december te bezoeken is in archeologie-
museum Huis van Hilde.

Expo in Huis van Hilde leert
hoe je je ‘goed’ kunt kleden

Aak, de reconstructie van de jongen 
van 9 uit Uitgeest. 
Foto: Margareta Svensson

Heiloo - Het European Philharmonia 
houdt op vrijdag 13 januari een 
Weens nieuwjaarsconcert in de 
Cultuurkoepel. Twee dingen zijn 
essentieel tijdens een nieuwjaars-
concert: vrolijke muziek én uiteraard 
Johann Strauss. Dit concert staat dan 
ook voor het grootste deel in het 
teken van zijn werk. Veel van zijn 
bekende polka’s, marsen en walsen 
staan op het programma. Om er 

enkele te noemen: Unter Donner 
und Blitz, Tritch Trach Polka, Pizzicato 
Polka en natuurlijk An der Schönen 
Blauen Donau en de Radetzky Mars. 
Als moment van rust maakt u kennis 
met één van de meest getalenteerde 
jonge violisten uit de lage landen: 
Alexandra Cooreman. Deze 15-jarige 
violiste wordt een zeer grote carrière 
voorspeld. Zij studeert in Brussel en 
Madrid en is ondanks haar zeer 

jonge leeftijd nu al een veel 
gevraagde soliste. Het European 
Philharmonia uit Brussel, bestaande 
uit 25 musici plus soliste, staat onder 
leiding van chef-dirigent Walter 
Proost. Kom het nieuwe jaar inluiden 
op vrijdag 13 januari in de Cultuur-
koepel om 20.15 uur. Kaarten à € 
27,50 zijn verkrijgbaar via www.
cultuurkoepelheiloo.nl en aan de 
deur.

Weens nieuwjaarsconcert in Cultuurkoepel
Het European Philharmonia telt 25 muzikanten. Foto: aangeleverd

Neem je eigen borrelhapjes mee 
omdat het zo gezellig is om niet 
alleen van de bieren, maar tevens 
van de meegenomen lekkernijen te 
genieten! Denk eraan dat er om die 
reden geen catering aanwezig is. In 
het midden van het festivalboekje is 
een lijst met de bieren die op het 
festival aanwezig zijn. Hierop kun je 
als bezoeker aangeven welk bier je 
het beste waardeert. Het meest 
gekozen bier is een jaar lang in de 
Cultuurkoepel verkrijgbaar. Uit de 
ingeleverde formulieren van het 
winnende bier zal één winnaar 
getrokken worden. De winnaar 
ontvangt een bierpakket en twee 
kaartjes naar keuze voor een voor-
stelling in de Cultuurkoepel als prijs! 
Happy New Beer duurt van 14.00 tot 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de zaal. Tarieven: € 8,- inclusief 

een festivalboekje en een glas, € 20,- 
inclusief een festivalboekje, een glas 
en vier munten, € 32,- inclusief een 
festivalboekje, een glas en acht 
munten. Losse munten € 3,00. Eén 
munt is goed voor 20 cl bij bieren tot 
7% alcohol en 15 cl bij bieren vanaf 
7% alcohol.

Happy New Beer in Cultuurkoepel
Heiloo - Kom op zaterdag 7 januari naar Happy New Beer, het eerste bier-
festival van het nieuwe jaar. Vanaf 14.00 uur staan de brouwers achter 
hun stand klaar om de bij de entree verkregen glazen te vullen. In het 
bijbehorende festivalboekje staat een overzicht van alle verkrijgbare 
bieren en welke daarvan de nieuwe zijn. Om 15.00 uur krijgt iedere 
brouwer op het podium een minuut de tijd om zijn of haar brouwerij en 
bieren te promoten.

Afbeelding: aangeleverd

Regio - Op woensdag 28 december 
organiseert IVN Midden-Kennemer-
land een prachtige winterwandeling  
in het duingebied van PWN. Wie na 
de kerstdagen vol drukte en eten zijn 
benen wil strekken en het mooie 
duinlandschap van Heemskerk wil 
verkennen is welkom. Enthousiaste 
natuurgidsen van IVN nemen u mee 
om te vertellen over het landschap en 
de winterse �ora en fauna. Het duin-

Oliebollentocht gebied bij Heemskerk wordt geken-
merkt door grote paraboolduinen en 
oude landbouwontginningen uit het 
einde van de negentiende eeuw. De 
wandeling duurt ongeveer anderhalf 
tot twee uur. Ook voor kinderen is dit 
een geschikte wandeling. Het vertrek 
is om 13.00 vanaf het parkeerterrein 
bij de ingang Berkenbos, gelegen aan 
de Beverwijkerstraatweg (afslag naar 
Geversduin) op de grens van Heems-
kerk en Castricum. Kijk op www.ivn.
nl/mkl voor meer informatie.

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

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

Triangle of Sadness

Avatar The Way of Water speelt zich 
meer dan tien jaar na de gebeurte-
nissen van de eerste �lm af. De �lm 
vertelt het verhaal van de familie 
Sully (Jake, Neytiri en hun 
kinderen). We zien de problemen 
die hen achtervolgen, de moeite 
die ze doen om elkaar te 
beschermen, de gevechten die ze 
voeren om in leven te blijven en de 
tragedies die ze doorstaan.
Avatar draait zowel in 2D als 3D in 
Corso. Wie zelf een 3D-bril heeft, 

kan die meenemen. Bij de kassa 
zijn 3D-brillen ook te koop voor 2 
euro.

De �lm werd geregisseerd door 
James Cameron en geproduceerd 
door Cameron en Jon Landau. In de 
�lm spelen sterren als: Zoe Saldana, 
Sam Worthington, Sigourney 
Weaver, Stephen Lang, Cli� Curtis, 
Joel David Moore, CCH Pounder, 
Edie Falco, Jemaine Clement, 
Giovanni Ribisi en Kate Winslet.

Avatar: The Way of Water 3D

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur
zondag & maandag 12.30 uur

dinsdag 13.00 & 19.30 uur
woensdag 19.30 uur

Avatar: The Way of Water 3D
woensdag 13.00 uur

Avatar: The Way of Water 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& dinsdag 20.00 uur
Triangle of Sadness

woensdag 20.00 uur
Ticket to Paradise 

zondag 13.30 uur
dinsdag 15.00 uur

woensdag 12.30 uur
De Gelaarsde Kat 2: 

De Laatste Wens
maandag 13.30 uur
dinsdag 12.30 uur

woensdag 15.00 uur
Wil de krokodil

Programma 22 dec  t/m 28 dec
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Castricum - Het kunstwerk dat zich 
bevond in het voormalige postkan-
toor blijkt keurig bewaard te zijn en 
is weer terug te vinden op zo goed 

als dezelfde plaats. Het postkantoor 
werd in 2021 gesloopt om plaats te 
maken voor het appartementencom-
plex Romeo & Julia. 

Het gebouw aan de C.F. Smeetslaan, 
Romeo geheten, biedt ruimte voor 
de uitstraling van het kunstwerk 
naast de hoofdingang.

Kunstwerk postkantoor terug
Terug in de tijd en naar tegenwoordig. Foto: Aart Tóth

Paul Slettenhaar, wethouder ‘Bouwen 
en Wonen ‘: ,,In ons coalitieakkoord 
hebben we opgenomen dat de 
locatie van Geesterduin in aanmer-
king komt voor woningbouw. We 

staan als college voor een grote 
woningbouwopgave. Veel inwoners 
van Castricum zijn op zoek naar een 
woning, dus ik ben blij dat we met 
het tekenen van de intentieovereen-

komst een concrete stap zetten.’’ Paul 
van der Eng, algemeen directeur 
Hoorne Vastgoed: ,,Wij kijken uit naar 
een �jne onderlinge samenwerking 
met de gemeente en het realiseren 
van een verdere kwaliteitsimpuls 
voor het winkelcentrum Geesterduin 
en haar omgeving. Door het 
toevoegen van andersoortig 
programma ontstaat er een cluste-
ring van functies die fysiek met elkaar 
zijn verbonden. Een gezellig, levendig 
centrum waar ontmoeten en 
verblijven centraal staat, is en blijft 
belangrijk voor Geesterduin.’’ Bij het 
verder uitwerken van de plannen 
worden ook omwonenden, winke-
liers, ondernemers en andere belang-
stellenden actief betrokken. Zij 
kunnen hun ideeën delen over de 
verdere plannen rondom de ontwik-
keling van Geesterduin. Op 28 
september is in Cultureel Centrum 
Geesterhage een druk bezochte 
participatiemarkt georganiseerd en 
tevens is een online enquête 
gehouden. Ook nu vinden allerlei 
gesprekken plaats en wordt de input 
meegenomen naar de uitwerking van 
Ontwikkelvisie Geesterduin 2.0.

Castricum - De komende periode wordt een ontwikkelingsvisie gemaakt 
voor het toekomstbestendig maken van winkelcentrum Geesterduin en 
haar omgeving. Hoorne Vastgoed is de initiatiefnemer voor deze stap, die 
voortkomt uit de eerder uitgevoerde revitalisatie van het winkelcentrum. 
Dit hebben de gemeente Castricum en Hoorne Vastgoed afgesproken in 
een intentieovereenkomst die op woensdag 14 december is 
ondertekend.

Nieuwe stap in ontwikkeling 
wonen Geesterduingebied

Paul van der Eng namens Hoorne Vastgoed en wethouder Paul Slettenhaar namens 
de gemeente Castricum bij het ondertekenen van de overeenkomst.
Foto: aangeleverd

Castricum - Tijdens Candlelight 
Shopping & Music heeft Lia Kooiman 
zaterdag weer een cheque van vijf-
duizend euro overhandigd aan 
Remko Mewe van KWF Kankerbestrij-
ding. Kooiman kreeg zelf te maken 
met borstkanker en wilde haar 
verdriet en boosheid omzetten in iets 
positiefs. Dat resulteerde in 2007 in 
de stichting Hart voor Borstkanker. 
De organisatie telt inmiddels twaalf 

zeer  actieve vrijwilligers die sieraden 
en beschermengeltjes maken, 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan onderzoek naar borst-
kanker. Ze staan in het hele land op 
evenementen en markten, ook 
hebben ze regelmatig een pop-up-
winkel in leegstaande winkelpanden. 
In de loop der jaren zijn verschillende 
onderzoeken naar borstkanker door 
de stichting geadopteerd. Het 

huidige onderzoek dat ze sponsoren 
is van Matti Rokus in het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis in 
Amsterdam. Het richt zich op betere 
zorg en screening bij erfelijke borst-
kanker. Met deze vijfduizend euro is 
de bijdrage van stichting Hart voor 
Borstkanker aan KWF Kankerbestrij-
ding inmiddels al 45.000 euro 
geworden. Kijk op www.hartvoor-
borstkanker.nl voor meer informatie.

Stichting Hart voor Borstkanker 
doneert weer aan KWF

Lia Kooiman overhandigde de cheque aan Remko Mewe van KWF Kankerbestrijding. 
Foto: Hart voor Borstkanker

Castricum - Kindcentrum Paulus-
burcht zet zich deze week samen met 
Team Nina in voor KiKa (Kinderen 
Kankervrij). 
Ze haken daarmee in op de landelijke 
actie van Radio 538. Met het geld 
wordt onder meer onderzoek naar 
kinderkanker bekostigd. 

Team Nina is geformeerd rond de nu 
7-jarige Nina, leerling van de Paulus-
burcht. Drie jaar geleden werd bij 

haar een hersentumor geconsta-
teerd. Leerlingen en sympathisanten 
lopen deze week in korte broek rond 
en laten zich sponsoren voor KiKa. 

Meer weten of meedoen? Kijk op 
www.kikakortebroek.nl/paulus-
burcht-voor-team-nina en voor meer 
informatie over Team Nina kan men 
op https://nina.zonneveld.org 
terecht.

Team Nina in korte broek voor 
KiKa (Kinderen Kankervrij)

Castricum - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag, net na middernacht, 
reed op de Juliana van Stolberglaan 
een auto tegen een lantaarnpaal. 
Een getuige hoorde het voertuig 
eerst met slippende banden 
wegrijden en vervolgens met een 
klap tot stilstand komen. 
De getuige zag hoe het voertuig 
vervolgens wegreed en noteerde 
het kenteken. De politie wist de 

betre�ende auto even later op de 
A9 aan de kant te zetten. De 
bestuurder, een 38-jarige man uit 
Breda, testte positief op cocaïne, 
cannabis en amfetamine. Hij is 
aangehouden en er is bloed van 
hem afgenomen. 
Hij kan meerdere bekeuringen tege-
moet zien. De lantaarnpaal raakte 
overigens door de klap niet 
beschadigd.

Auto tegen lantaarnpaal

Vredeburg 3 bungelt onderaan in 
de vierde klasse C van de NHSB. De 
uitwedstrijd tegen koploper Krom-
menie 4 veranderde daar niets aan: 
3-1 voor Krommenie. Adri Beentjes 
en Bert van Diermen sleepten een 
remise uit het vuur. Arthur Wilbie en 
Gijs Pouw gingen strijdend ten 
onder. Vredeburg 4, uitkomende in 
de vierde klasse B, ontving de ijzer-
sterke koploper Castricum 3. Met 
een 4-0-nederlaag liep het duel uit 
op een deceptie voor Jan Brantjes, 
Harry Levering, Ed van Duin en 
Jeroen van Vliet. Van Vliet mocht 
zich daarbij verbolgen voelen: toen 
zijn tegenstander zich in het vroege 
middenspel niet hield aan de regel 
‘aanraken is zetten’ was Van Vliet 
coulant, maar toen Van Vliet in het 
eindspel een stuk weg blunderde, 
was diezelfde opponent 
meedogenloos.

In de interne competitie wist Luc 
Janssen zijn achterstand op de 
ranglijst op koploper Bert Hollander 
te verkleinen. In het onderlinge duel 
o�erde Hollander een stuk voor de 
aanval. Toen de aanval geen door-
slaggevend karakter bleek te 
hebben, was het voor Janssen 
eenvoudig de ruïne aan de over-
zijde van het bord winnend te 

betreden. Harold Ebels en Hans de 
Goede maakten er een adembene-
mend schaakgevecht van. Ebels 
won – door een slimme manoeuvre 
met de toren op de 72e zet – maar 
dat had net zo makkelijk andersom 
kunnen zijn: De Goede had in het 
middenspel een fantastische aanval. 
Slechts via een geitenpaadje kon 
Ebels zijn koning van de g- naar de 
c-lijn spelen en in veiligheid 
brengen.

Sandra Hollander joeg de koning 
van Bert van Diermen naar het 
centrum van het bord om daar de 
executie uit te voeren. Remi Aa�es 
wist met een mooie aftrekaanval de 
stelling van Adri Beentjes te 
slechten. Tars Wanders was lekker 
op dreef en wist Jaap Jan Min het 
punt afhandig te maken. Harry 
Hageman ging met een keurige 
theoretische variant soepeltjes 
langs Dick Aa�es. Samer Alrayes 
bestendigde zijn hoge positie op de 
ranglijst door een fraaie zege op 
Barry Blekemolen. Eerst veroverde 
Alrayes een kwaliteit. Daarna 
bouwde hij aan een verdekte 
mataanval die Blekemolen niet zag 
aankomen. Komende vrijdag spelen 
de leden van SV Vredeburg het 
traditionele kersttoernooi.

Verlies viertallen SV Vredeburg
Limmen - Op dinsdag 13 december speelde het viertal van Vredeburg 3 
een bondswedstrijd bij Krommenie 4. Op vrijdag 16 december ontving 
Vredeburg 4 de buren van Castricum 3. Tegelijkertijd werkten de overige 
schakers de dertiende ronde van de interne competitie af.
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Castricum - De krentenbollen, olie-
bollen, appel�appen, appelbollen en 
Berlinerbollen zijn een Hoofdprijs 
waard bij Van Dams Bakery in die 
super-de-luxe kraam nabij de 
parkeerplaats bij winkelcentrum 
Geesterduin. De geur doet je het 
water in de mond lopen! Vooraf 
bestellen is niet mogelijk, maar als er 

een rij staat gaat dat vliegensvlug en 
gaat iedereen met die heerlijke vers 
gebakken bol of �ap naar huis of eet 
hem meteen op. Voor de prijs hoef je 
het niet te laten, tien oliebollen of 
krentenbollen voor 10 euro en je 
kunt smullen. Je hoeft niet te 
wachten tot de jaarwisseling, elke 
dag versgebakken!

Hoofdprijs bij Van Dam’s Bakery

De hoofdprijs waard: krentenbollen, oliebollen en meer bij Van Dam op Geesterduin. 
Foto: Aart Tóth

Akersloot - Nieuw voor de feest-
dagen in het assortiment bij Dilvis; 
zalmforel-eitjes. Ondanks dat 
Nederland het niet tot de �nale 
heeft weten te scoren tijdens het 
WK, maken we er toch een feeste-
lijke Kerst van! 
De Zalmforel-eitjes zijn helder 
oranje van kleur en daarom super-
mooi om te gebruiken als garnering 
tijdens het kerstdiner! En ze zijn ook 
nog eens erg lekker! De zalmforel-
eitjes wordt ook wel forelkuit 
genoemd en de eitjes zijn in verge-
lijking met zalmkuit wat frisser en 
knapperiger van smaak. De zalm-
forel-eitjes worden geproduceerd in 
Frankrijk en wekelijks vers aangele-
verd. Er zit 80 gram in een glazen 
potje. De zalmforel-eitjes zijn hele-
maal zonder kunstmatige kleur en 

smaaksto�en. Ingrediënten: 97% 
forelkuit en 3% zout. Nu te koop in 
de winkel van Dilvis (Kerklaan 40) of 
online op www.palingshop.nl voor 
slechts 9,50 euro.

Heerlijk bij het kerstdiner: 
zalmforel-eitjes van Dilvis

Castricum - Een prachtig initiatief bij 
woonzorgcentrum De Santmark om 
een deel van de bewoners onder 
begeleiding mee te nemen naar Cand-
lelight Shopping in het dorpshart. 
Personeel en vrijwilligers zorgden 
voor de duwkrachten. Daarbij was er 
een uitnodiging om met die bewoners 
een heerlijk kopje ko�e/thee/choco-
lademelk met versnapering te komen 
nuttigen in het nieuwe horecaonder-
komen op het Bakkerspleintje. Dat 
was niet tegen dovenmansoren 
gezegd, alhoewel sommige ouderen 
toch wel wat moeite hadden met de 
oren. Een prachtige geste, waardoor 
werd benadrukt dat ouderen er ook 
bij horen als er een evenement is.

Ook Santmarkbewoners 
bezoeken Candlelight Shopping

Vanwege de ruimte binnen bijna dertig rolstoelers aan de ko�e/thee/
chocolademelk voor de deur. Tekst en foto: Aart Tóth

De zalmforel-eitjes in een glazen potje. 
Foto: aangeleverd

Ook zal een prachtig schilderij van 
Pastoor v/d Berg worden getoond, 
voorstellende de geboorte van 
Christus. Hanneke van Leeuwen en 

Henk Krom hebben dit schilderij 
onderhanden genomen. Het resultaat 
mag worden gezien. De voorstelling 
heeft een magische uitstraling 

gekregen. Ook heeft de kerk weer de 
beschikking over de collectie kerst-
stallen van Gerda de Jong, Gerdie 
Tiebie en enkele parochianen. De 
kerststallen die ingebracht zijn 
krijgen een mooie plek achter in de 
kerk. Tevens zijn de iconen van Thea 
Groen te bewonderen. 
Ook de kerststal uit 1903, die vroeger 
in de Jacobusschool stond, is te 
bewonderen. Een traditie is, dat de 
Jacobuskerk met de Kerst wordt 
versierd met bloemen. Daar worden 
prachtige boeketten van gemaakt, 
mooie kerstarrangementen of een 
subtiel stilleven. De kerk is zeker een 
bezoekje waard. U bent van harte 
welkom in de Jacobuskerk (ingang 
Julianaweg) van 23 december tot en 
met 1 januari dagelijks tussen 14.00 
en 16.30 uur. Op beide kerstdagen en 
op Nieuwjaarsdag is de kerk van 
11.30 tot 16.30 uur geopend. De 
toegang is gratis.

Kerststallenexpositie Jacobuskerk
Akersloot - Voor de derde keer organiseert de Jacobuskerk een expositie 
van kerststallen. Drie jaar geleden trok deze expositie ruim achthonderd 
mensen. Dit jaar worden meer dan tweehonderd kerststallen opgesteld, 
afkomstig uit alle delen van de wereld.

In de Jacobuskerk staan vanaf vrijdag tweehonderd kerststallen uit de hele wereld. 
Foto: aangeleverd

Je maakt kans op het winnen van 
Oudejaarsloten van de Staatsloterij. 
Hiermee maak je dan automatisch 

kans op de hoofdprijs van 30 
miljoen, vele andere geldprijzen of 
één van de tweehonderd elektri-

sche MINI’s.

Doe mee met een kassabon van 
zaterdag 24 december 2022 van 
één van de winkels van winkelcen-
trum Geesterduin, met een mini-
male waarde van €5,-. Lever deze 
kassabon, voorzien van je naam en 
telefoonnummer, in bij de 
Kerstman. De Kerstman kun je deze 
zaterdag vinden ter hoogte van 
Intertoys. Deelname is vanaf 18 jaar 
en de trekkingen vinden plaats 
rond 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 
uur.

Door op de foto te gaan met de 
Kerstman maak je ook nog eens 
kans op een cadeaubon van winkel-
centrum Geesterduin ter waarde 
van €50,-. Er worden drie cadeau-
bonnen ter waarde van €50,- per 
bon weggeven. Om kans te maken 
op deze cadeaubon plaats je jouw 
foto met de Kerstman op social 
media. Like winkelcentrum Geester-
duin en tag degenen waarmee je 
op de foto staat. in de week na 18 
december maken we de prijswin-
naars bekend. Voor de kids is er 
sowieso iets lekkers als ze op de 
foto gaan met de Kerstman.

Castricum - Aanstaande zaterdag 24 december maak je kans op 30 
miljoen bij winkelcentrum Geesterduin. Doe mee met je kassabon en ga 
met de Kerstman op de foto! De actie begint om 11.30 uur en duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. Tot dan!

Maak kans op 30 miljoen bij 
winkelcentrum Geesterduin

Vier keer wordt zaterdag een trekking verricht. Foto: aangeleverd

Castricum - Deze Kerst kan iedereen 
die dat wil genieten van een heerlijke 
kerstbrunch, met lekkernijen 
gemaakt door leden van de Evange-
liegemeente Castricum. Aan deze 
brunch zijn geen kosten verbonden. 
Iedereen is welkom!
Met Kerst wordt de geboorte van 
Jezus gevierd en staat de samen-
komst in het teken van liefde, vrede 
en samen zijn. Er worden enkele 
traditionele kerstliederen gezongen 

en er zal een korte overdenking zijn. 
Ook is er aan de kinderen gedacht. 
Speciaal voor hen is er een spring-
kussen en ook kunnen zij lekker 
knutselen. De kerstbrunch is op 
eerste kerstdag (25 december) om 
10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur). 
De thuisbasis van Evangeliege-
meente Castricum is cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3. Meer informatie is op 
www.egcastricum.nl te vinden.

Kerstbrunch bij 
Evangeliegemeente Castricum
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AGENDA
WOENSDAG 21 DECEMBER

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

VRIJDAG 23 DECEMBER
Popquiz van 20.30 tot 23.00 uur bij 
EetBarLekker aan de Dusseldor-
perweg 56 in Limmen. Minimaal 
twee en maximaal zes personen per 
team. Deelname kost 4,50 euro per 
persoon. Aanmelden via caroline@
eetbarlekker.nl.

ZATERDAG 24 DECEMBER

Winactie van 11.30 tot 15.30 uur bij 
winkelcentrum Geesterduin in 
Castricum met kans op Oude-
jaarsloten van de Staatsloterij. 
Tevens fotosessie met de Kerstman. 
Foto: aangeleverd

Lichtmoment door Stichting Vete-
ranencomité BUCH om 17.30 uur bij 
de oorlogsgraven bij de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum. 
Aanmelden bij secretaris Hans 
Walrave (j.o.l.walrave@outlook.
com).

Kerstsamenzang om 19.00 uur op 
het pleintje voor Fase Fier en 
Apicius in Bakkum met warme 
chocolademelk en glühwein. 
Emergo speelt om 19.15 uur, 
aansluitend start de samenzang. 
Foto: Muziekvereniging Emergo

ZONDAG 25 DECEMBER
Eerste Kerstdag

Kerstbrunch om 10.30 uur (inloop 
10.15 uur) bij Evangeliegemeente 
Castricum in cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Deelname 
is gratis. Info op www.egcastricum.
nl.

Kersttentoonstelling van 13.00 tot 
17.00 uur bij Perspectief aan de Van 
Oldenbarneveltweg 37 in Bakkum. 
Foto: Annemieke Jurrjens

MAANDAG 26 DECEMBER
Tweede Kerstdag

Kersttentoonstelling, zie 25 
december

WOENSDAG 28 DECEMBER

Wandeltocht in duingebied PWN 
door gids IVN Midden-Kennemer-
land om 13.00 uur vanaf parkeerter-
rein ingang Berkenbos aan de 
Beverwijkerstraatweg (afslag naar 
Geversduin) op de grens van 
Heemskerk en Castricum. Deel-
name kost 6,50 euro (tot 12 jaar 4 
euro) inclusief drinken en oliebol, 
maar exclusief duinkaart. Uitslui-
tend contant betalen. Info op www.
ivn.nl/mkl. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Ruim tweehonderd kerststallen te 
zien in de Jacobuskerk in Akersloot 
(ingang Julianaweg) van 23 
december tot en met 1 januari 
dagelijks tussen 14.00 en 16.30 uur. 
Op beide kerstdagen en nieuw-
jaarsdag al vanaf 11.30 uur. 
Toegang gratis. Foto: aangeleverd

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

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

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

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

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

Op de Dag van de Duurzaamheid in 
oktober heeft het comité alle leer-
lingen uitgenodigd om hun ideeën 
over klimaat en duurzaamheid te 
komen bespreken tijdens de pauze. 
Eén van de acties die besproken 
werd is om de kachel een graad lager 

te zetten. Dat kan natuurlijk alleen als 
iedereen warm gekleed naar school 
komt. Het management van de 
school vond dit een goed idee en 
door de sectie Art&Design werd 
daarop een ontwerpwedstrijd voor 
een warme Bonhoe�ertrui georgani-

Bonhoefferleerlingen zetten 
zich in voor duurzaamheid
Castricum - Ook op het Bonhoe�ercollege wordt op het moment veel 
gesproken over duurzaamheid. Een aantal leerlingen heeft aan het begin 
van het schooljaar een duurzaamheidscomité opgericht om dit thema 
onder de aandacht te brengen en acties te kunnen organiseren.

De duurzaamheidstrui van het Bonhoe�ercollege

seerd. Vele leuke ontwerpen werden 
ingezonden. Het winnende ontwerp 
is gemaakt door Falco Veerkamp. 
Leerlingen kunnen de trui binnen-
kort online bestellen. Alle medewer-
kers krijgen er één van de directie als 
kerstcadeau. De volgende actie van 
het duurzaamheidscomité is een 
kledingbeurs. Voor de vakantie 
kunnen leerlingen kleding inleveren 
in ruil voor een tegoedbon. Deze 
kunnen ze na de vakantie op de 
kledingbeurs inruilen voor een ander 
kledingstuk. De overige kleding gaat 
naar het Leger des Heils.

Op diverse delen in het gebied 
werden de afgelopen maand werk-
zaamheden verricht waarbij zaai-
lingen verwijderd werden. Dit was 
nodig om diverse poeltjes en bloem-
rijk grasland open te houden. Nu is 
juist op zoek naar plekken waar 
boompjes verwijderd moeten 
worden, om die daarna gratis weg te 
geven voor het klimaat en met biodi-
versiteit. PWN heeft acht vrijwilligers-
groepen en een leerteam, die weke-
lijks hun handen uit de mouwen 
steken om de natuur te helpen. 
In de afgelopen maand gingen zij op 
verschillende plekken in Castricum, 
Bakkum, Heemskerk en Bergen aan 
de slag om zaailingen te verwijderen. 
Daar werden ruim zesduizend zaai-
lingen in meer dan dertig soorten 
‘geoogst’. 
Wilt u meehelpen en gratis boompjes 
planten? Meld u dan via www.meer-
bomen.nu/ik-doe-mee aan. Kom 
meehelpen op de verschillende 
oogstdagen in de regio en neem zelf 
de mooiste exemplaren mee naar 
huis!

PWN doneert zesduizend 
bomen aan boeren en burgers
Regio - De afgelopen maand hebben PWN en Meer Bomen Nu de handen 
ineengeslagen om zaailingen te redden in het Noord-Hollands Duinreser-
vaat. Meer Bomen Nu is een landelijke campagne om jonge boompjes en 
struiken te verhuizen van kansarme naar kansrijke plekken. Overal staan 
zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben of ongewenst zijn. Zo 
ook in het Noord-Hollands Duinreservaat.

Begeleider Youri Oosterling tilt samen met zijn vrijwilligers de geoogste boompjes 
uit het bos nabij de Oudendijk in Heemskerk. Foto: aangeleverd

Ronald Baars, secretaris Voetbalver-
eniging Limmen: ,,Ik heb ons opge-
geven omdat we als bestuur al meer-
dere jaren vinden dat de bestuurs-
kamer opgeknapt moet worden. We 
willen een nieuw tapijt, shutters én 
een fris ver�e. Maar telkens komen er 
andere projecten tussendoor, dus is 

het er nog niet van gekomen. We zijn 
blij met deze benoeming en kunnen 
de bijdrage hier goed voor 
gebruiken.’’

Clubs van de Week
Clubs van de Week is door de Vrien-
denLoterij in het leven geroepen om 

VriendenLoterij steunt Voetbal-
vereniging Limmen met 5.000 euro
Limmen - Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor voet-
balvereniging Limmen. De vereniging is benoemd tot één van de Clubs 
van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro 
van de VriendenLoterij. Men gaat het geld gebruiken om de bestuurs-
kamer op te knappen.

clubs, verenigingen en stichtingen in 
Nederland een steuntje in de rug te 
geven. Zij krijgen ieder een bijdrage 
van 5.000 euro van de VriendenLo-
terij voor een speci�ek doel of een 
maatschappelijk project voor de club 
en haar leden. Om voor de titel in 
aanmerking te komen, kunnen clubs, 
verenigingen en stichtingen zich via 
www.clubsvandeweek.nl aanmelden.

Extra �nanciële steun 
Deelnemers van de VriendenLoterij 
hebben de mogelijkheid om voor 
een zelfgekozen organisatie mee te 
spelen. Minimaal veertig procent van 
de inleg van de deelnemer gaat dan 
direct naar een eigen gekozen club, 
vereniging of stichting. Dat kan zijn 
voor kunst en cultuur via de culturele 
partners van de VriendenLoterij of 
voor één van de maatschappelijke 
organisaties. Dit kunnen ook lokale 
clubs en verenigingen zijn die de 
deelnemer een warm hart toedraagt.

De extra bijdrage van vijfduizend euro is bij Voetbalvereniging Limmen zeer welkom. 
Foto: VriendenLoterij





18 inderegio.nl • 21 december 2022KERST

Castricum - Het was eigenlijk al te verwachten; een succes van een al jaren gecancelde Candlelight Shopping in het dorpshart van Castricum. Een mooie gelegenheid dus om wat winkelplezier en 
gezelligheid terug te brengen tijdens deze speciale middag en avond van de 17e december. Alle winkels in het dorpshart geopend van Dorpsstraat, Dorpsplein, Burgemeester Mooijstraat, Bakkers-
pleintje en Torenstraat. Horeca met genoeg glühwein en meer lekkers voorradig. Kramen voor de winkels, zangkoren, muziekgezelschappen en natuurlijk ook de Kerstman. Daarbij de mogelijkheid een 
prijs te winnen bij het Rad van Fortuin als ook de kans via kassabonnen het bedrag om mee te doen aan ‘Handje Contantje’ compleet te maken. Buiten wat dweilbands was er ook aan kinderplezier 
gedacht, kortom één groot succes! Foto’s: Aart Tóth

Candlelight Shopping oergezellige happening

Onder leiding van muziekdocent 
Ingrid Bijlenga studeerde de kerst-
band, bestaande uit 18 leerlingen,
verschillende kerstnummers in op 
piano, ukelele, blok�uit, trompet, 
saxofoon, bugel, cajon en drums. Juf 
Ingrid: ,,Gedurende het schooljaar 
oefenen de Helmgrasband en het 
schoolkoor voor twee concerten, 

waarvan dit het eerste is. Naast de 
band komen er diverse solisten op 
het podium om verschillende kerst-
liederen te spelen. Een aantal 
kinderen volgt ook muzieklessen 
tijdens de buitenschoolse opvang op 
kindcentrum Helmgras. Mooi dat zij 
nu al op het podium durven op te 
treden. Ik ben er ontzettend trots op 

en blij mee dat we weer met elkaar 
kunnen genieten van deze mooie 
kersttraditie op Helmgras.’’ Ook het 
team van Helmgras liet zich van z’n 
muzikale kant zien en bracht: ‘It’s the 
most wonderful time of the year’ ten 
gehore. Het 55 leerlingen tellende 
kerstkoor sloot het concert swingend 
af met de meezinger ‘We are the 
world’. Het kerstconcert is traditio-
neel de start van de kerstweek op 
Helmgras, die op 21 december wordt 
afgesloten met de kerstviering in de 
St.-Pancratiuskerk.

Sprankelend kerstconcert 
op kindcentrum Helmgras
Castricum - Op zondag 18 december was de aula van kindcentrum Helm-
gras tot de nok toe gevuld met ouders, opa’s en oma’s en andere belang-
stellenden. Ze kwamen luisteren naar een uniek kerstconcert voor en 
door de kinderen.

De aula van kindcentrum Helmgras is tot de nok toe gevuld tijdens het kerstconcert. Foto: aangeleverd

Castricum - Op kerstavond (24 
december) om 21.00 uur vindt in de 
dorpskerk weer de traditionele oecu-
menische kerstvesper plaats. Men 
viert daar, samen met het liturgie-
koor en gastzangers, het ‘Festival van 
Lezingen en Liederen’ (Festival of 
Lessons and Carols). Daarmee haalt 
men een oude Engelse traditie naar 
onze tijd: lezingen uit het kerstevan-
gelie, afgewisseld met ook hier 
bekende Engelse ‘carols’ in een mooie 
Nederlandse vertaling van Sytze de 
Vries. De muziek is bewerkt door Dirk 
Zwart.

Wie kent niet ‘Once in royal David’s 
city’ (Waar eens David is geboren) of 
‘In the bleak midwinter’ (In de kille 
winter)? Zo horen de aanwezigen de 
evangelieteksten, luisteren ze samen 
naar mooie koormuziek en vooral: zo 
zingen ze samen die oude bekende 
kerstliederen. En zo beleeft men 
samen op de donkere kerstavond 
een heilig uur vol licht. 
Voorganger is Eveline Masetti, de 
begeleiding op piano is van Karin 
Mooij en de algehele muzikale 
leiding ligt in handen van Jelle Jan 
Klinkert.

Oecumenische kerstvesper met 
‘Festival van Lezingen en Liederen’

Werk van Hannelieke van de Beek, momenteel te zien in de dorpskerk. 
Foto: aangeleverd
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Horizontaal: 1 eed 8 dierentuin in Amsterdam 13 nietsnut 21 strijdmacht 25 jeugdig mens 32 geld schenken 34 laadbak 35 avontuur 36 Ned. rivier 38 dans
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67 adellijk persoon 68 oppervlaktemaat 69 stuurinrichting 70 priem 71 domina 73 vogelverblijf 75 civiel ingenieur 76 pluspunt 77 omlaag 78 opstootje
79 langspeelplaat 80 zoemer 81 conversatie 83 benadelen 86 honkbalterm 88 zangnoot 91 van een 92 verlegen maken 94 getal 95 Japanse munt
96 beeldscherm 99 intensive care 102 reputatie 105 sjaal 106 kreet 107 geschrift 109 geniaal persoon 111 nachthemd 112 kortharige hond 114 reclamespotje
116 filmpersonage 117 vanaf nu 120 inzetstuk 121 uitbouw aan een huis 123 erfelijke factor 124 knap mens 127 domkop 128 gokspel 130 Japans bordspel 132
te strak zitten 134 schuif 135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150
dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw in Amsterdam
162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek
182 deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig
199 volkomen hetzelfde 201 een weinig 202 lapzwans 205 kloppend geluid 207 deel v.d. buik 208 kooppoging 209 tak van sport 212 Spaanse uitroep 213
kanselrede 215 scantechniek 216 zandheuvel 218 onderdrukker 220 zich verschaffen 222 deel v.e. korenhalm 223 houten wig 224 fier 226 Frans lidwoord 227
handelsvoorwerp 230 pret 231 afgemat 232 snoepgoed 234 voormiddag 236 millimeter 239 stuk grond 240 verdwenen 243 beurtschipper 245 bakgerei 247
reeds 249 deel v.e. viool 251 eerste man 253 godin v.d. dageraad 254 senior 255 land in Europa 257 poste meridiem 258 filmdecor 259 deel v.e. autoweg 260
Europeaan 262 mineraal 263 dun koord 265 oude lengtemaat 267 het kweken 269 emeritus 271 gewis 273 Argentijnse dans 274 vreemde munt 275 muze v.d.
zangkunst 276 lepreus 279 achterkant v.d. hals 280 propaganda 282 godin v.d. vrede 283 ontkenning 284 saaie gewoonte 286 bladader 287 biologisch
afbreekbaar afval 288 muzieknoot 290 vervalst 291 roem 292 zwarte kleverige stof 293 deel v.e. platenspeler 295 zeurderig huilen 297 laten weten 299
medelijden 301 land in Azië 303 gezond maken 304 fossiele brandstof 305 Europees land 306 marterachtig dier 307 door de knieën gaan.

Verticaal: 2 druk v.e. boek 3 afzonderlijk 4 concept 5 symbool voor ijzer 6 oefenmeester 7 sneller dan verwacht 9 rekening-courant 10 klus 11 innig samen
12 blijven steken 13 evenaar 14 verbond 15 olm 16 wereldrecord 17 megabyte 18 snijwerktuig 19 profeet 20 glazen aanbouw 21 wettig 22 hemels wezen
23 informatieboek 24 loofboom 25 treiteren 26 op orde brengen 27 noordwest 28 knap 29 pl. in Gelderland 30 hardloper 31 brede sjaal 33 ontkenning 36 deel
v.e. zeilschip 37 prikkende plant 39 deel v.e. zin 43 roklengte 48 verbouwen 51 vakgenoot 52 deel v.e. bloem 53 tekst op muziek 55 soepkom 60 deel v.d. voet
62 scheel kijken 63 gatenkaas 66 borrel 72 spil 73 hebberig persoon 74 pl. in Limburg 75 symbool voor chroom 79 vogeleigenschap 80 prima 81 haarversteviger
82 uiteinde v.e. spier 84 onvergelijkelijk 85 wolvlokje 87 met tegenzin 89 nageslacht 90 geluid v.e. duif 91 munteenheid 92 halsjuk 93 bokspodium 97 zoete
lekkernij 98 Indonesische munt 100 weefsellap 101 grote golf 103 schijf 104 voorbij 105 gele waterplant 107 huidpoeder 108 deel v.e. trap 109 braspartij 110
droogoven 113 nobel 114 behaarde vacht 115 insect 118 Oude Testament 119 einde v.e. gebed 122 Koninklijke Landmacht 125 ver in de tijd 126 deciliter 129
leerkracht 131 gat 132 commentaar 133 dichterbij komen 134 veldtoilet 136 schouderbelegsel 139 na die tijd 141 ondernemingsraad 142 voegwoord 144
selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met stekels 166 tegen
167 ledemaat 168 Evangelische Omroep 169 mijns inziens 170 waterlander 171 vergen 172 legsel v.e. vogel 173 par example 174 kuip 175
timmermansgereedschap 177 taaleigen 178 muziekgezelschap 180 melkklier 181 slank en sierlijk 184 schenkmond 186 wang 188 schrijfvloeistof 189 verdikte
huid 191 bouwkundig ingenieur 192 dikke tak 194 laborant 195 televisie 196 bestanddeel 198 voldoende gekookt 200 errore excepto 203 koningstitel 204
dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ontschorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld
225 moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 235 deel v.d. vinger 237 substantie 238 grasvlakte 241 daar 242
voedsel 243 roofvogel 244 Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 252 direct 256 grondsoort 259 actie-
radius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277
insecteneter 278 in je eentje 280 verstand 281 watervlakte 285 grafvaas 289 pausennaam 290 zelfkant 294 paling 296 Economische Zaken 297 middelbaar
onderwijs 298 nummer 299 pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.

Horizontaal:
1 eed 8 dierentuin in Amsterdam 13 nietsnut 21 strijdmacht 25 jeugdig mens 32 geld schen-
ken 34 laadbak 35 avontuur 36 Ned. rivier 38 dans 40 deel v.e. opera 41 voordat 42 slokje 
44 Engelse titel 45 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 46 stuk grond 47 voorjaar 49 wil-
de haver 50 grasland 51 schepping 52 ijzig 54 entertainer 56 inkeping 57 zo-even 58 riv. 
in Frankrijk 59 zuiver gewicht 61 de onbekende 62 buigzaam 64 buislamp 65 stekken 67 
adellijk persoon 68 oppervlaktemaat 69 stuurinrichting 70 priem 71 domina 73 vogelverblijf 
75 civiel ingenieur 76 pluspunt 77 omlaag 78 opstootje 79 langspeelplaat 80 zoemer 81 
conversatie 83 benadelen 86 honkbalterm 88 zangnoot 91 van een 92 verlegen maken 94 
getal 95 Japanse munt 96 beeldscherm 99 intensive care 102 reputatie 105 sjaal 106 kreet 
107 geschrift 109 geniaal persoon 111 nachthemd 112 kortharige hond 114 reclamespotje 
116 fi lmpersonage 117 vanaf nu 120 inzetstuk 121 uitbouw aan een huis 123 erfelijke factor 
124 knap mens 127 domkop 128 gokspel 130 Japans bordspel 132 te strak zitten 134 schuif 
135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 
147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150 dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 
aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw 
in Amsterdam 162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 
Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek 182 
deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 
192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig 199 volkomen hetzelfde 201 
een weinig 202 lapzwans 205 kloppend geluid 207 deel v.d. buik 208 kooppoging 209 tak van 
sport 212 Spaanse uitroep 213 kanselrede 215 scantechniek 216 zandheuvel 218 onderdruk-
ker 220 zich verschaffen 222 deel v.e. korenhalm 223 houten wig 224 fi er 226 Frans lidwoord 
227 handelsvoorwerp 230 pret 231 afgemat 232 snoepgoed 234 voormiddag 236 millimeter 
239 stuk grond 240 verdwenen 243 beurtschipper 245 bakgerei 247 reeds 249 deel v.e. viool 
251 eerste man 253 godin v.d. dageraad 254 senior 255 land in Europa 257 poste meridiem 
258 fi lmdecor 259 deel v.e. autoweg 260 Europeaan 262 mineraal 263 dun koord 265 oude 
lengtemaat 267 het kweken 269 emeritus 271 gewis 273 Argentijnse dans 274 vreemde munt 
275 muze v.d. zangkunst 276 lepreus 279 achterkant v.d. hals 280 propaganda 282 godin 
v.d. vrede 283 ontkenning 284 saaie gewoonte 286 bladader 287 biologisch afbreekbaar afval 
288 muzieknoot 290 vervalst 291 roem 292 zwarte kleverige stof 293 deel v.e. platenspeler 
295 zeurderig huilen 297 laten weten 299 medelijden 301 land in Azië 303 gezond maken 
304 fossiele brandstof 305 Europees land 306 marterachtig dier 307 door de knieën gaan.

Verticaal:
2 druk v.e. boek 3 afzonderlijk 4 concept 5 symbool voor ijzer 6 oefenmeester 7 sneller dan 
verwacht 9 rekening-courant 10 klus 11 innig samen 12 blijven steken 13 evenaar 14 ver-
bond 15 olm 16 wereldrecord 17 megabyte 18 snijwerktuig 19 profeet 20 glazen aanbouw 21 
wettig 22 hemels wezen 23 informatieboek 24 loofboom 25 treiteren 26 op orde brengen 27 
noordwest 28 knap 29 pl. in Gelderland 30 hardloper 31 brede sjaal 33 ontkenning 36 deel 
v.e. zeilschip 37 prikkende plant 39 deel v.e. zin 43 roklengte 48 verbouwen 51 vakgenoot 
52 deel v.e. bloem 53 tekst op muziek 55 soepkom 60 deel v.d. voet 62 scheel kijken 63 
gatenkaas 66 borrel 72 spil 73 hebberig persoon 74 pl. in Limburg 75 symbool voor chroom 
79 vogeleigenschap 80 prima 81 haarversteviger 82 uiteinde v.e. spier 84 onvergelijkelijk 
85 wolvlokje 87 met tegenzin 89 nageslacht 90 geluid v.e. duif 91 munteenheid 92 halsjuk 
93 bokspodium 97 zoete lekkernij 98 Indonesische munt 100 weefsellap 101 grote golf 103 
schijf 104 voorbij 105 gele waterplant 107 huidpoeder 108 deel v.e. trap 109 braspartij 110 
droogoven 113 nobel 114 behaarde vacht 115 insect 118 Oude Testament 119 einde v.e. 
gebed 122 Koninklijke Landmacht 125 ver in de tijd 126 deciliter 129 leerkracht 131 gat 132 
commentaar 133 dichterbij komen 134 veldtoilet 136 schouderbelegsel 139 na die tijd 141 
ondernemingsraad 142 voegwoord 144 selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 
koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met 
stekels 166 tegen 167 ledemaat 168 Evangelische Omroep 169 mijns inziens 170 waterlander 
171 vergen 172 legsel v.e. vogel 173 par example 174 kuip 175 timmermansgereedschap 
177 taaleigen 178 muziekgezelschap 180 melkklier 181 slank en sierlijk 184 schenkmond 
186 wang 188 schrijfvloeistof 189 verdikte huid 191 bouwkundig ingenieur 192 dikke tak 
194 laborant 195 televisie 196 bestanddeel 198 voldoende gekookt 200 errore excepto 203 
koningstitel 204 dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ont-
schorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld 225 
moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 
235 deel v.d. vinger 237 substantie 238 grasvlakte 241 daar 242 voedsel 243 roofvogel 244 
Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 
252 direct 256 grondsoort 259 actieradius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 
rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277 
insecteneter 278 in je eentje 280 verstand 281 watervlakte 285 grafvaas 289 pausennaam 
290 zelfkant 294 paling 296 Economische Zaken 297 middelbaar onderwijs 298 nummer 299 
pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.

KERSTPUZZEL

5 TOMPOUCEN 
NAAR KEUZE

Visschotel 
voor 2 personen

Mail de oplossing voor dinsdag 2 januari naar puzzel@castricummer.nl en maak kans op één van deze twee prijzen

www.viswinkel-vd119.nl
Geesterduin 29/A, Castricum, tel. 0251-650849
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Gerrit Krouwel (VVD) laat weten 
eerst met zijn fractie te willen 
spreken alvorens hij in de krant wil 
reageren. Helderheid moet voorop 
staan. ,,We willen meer duidelijkheid 
krijgen over de onmogelijkheid van 
een gelijkvloerse overweg. Ook 
moeten, voor we verder gaan, alle 
belanghebbenden volledig geïnfor-
meerd zijn en in de gelegenheid 
gesteld worden om hun mening te 
geven. De raad kan alleen besluiten 
als alle uitgangspunten duidelijk 
zijn.’’

‘Allerlei opties mogelijk’
Dat vindt ook Dave van Ooijen, een 
betrokken inwoner die zich verdiept 
heeft in de situatie rond het spoor. 
,,Wat ik vraag van het College? Dat 
alle informatie boven tafel komt. Dat 
betekent dat we geïnformeerd 
moeten worden over alle opties die 
er zijn. Nu worden er in de rapporten 
uitgangspunten als feiten gepresen-
teerd die dat niet zijn. Zo gaat alles 
uit van een voorgenomen dienstre-
geling van ProRail bij de invoering 
van PHS. Dan moeten er tien treinen 
per uur gaan rijden. Ik snap ook dat 
dat niet kan bij de Beverwij-
kerstraatweg. Maar de optie om 
minder treinen door Castricum te 
laten rijden door de Kennemerlijn 
(deels) in te korten tot Uitgeest – 
met een aansluitende overstap op 
intercity’s wordt niet eens 
besproken. Als de sprinter van de 
Kennemerlijn wordt ingekort, kan 
PHS vanaf 2030 gaan rijden als een 
gelijkvloerse overweg worden 

gehandhaafd. Met acht treinen per 
uur in beide richtingen is er geen 
veiligheidsprobleem meer. Dan 
hebben we natuurlijke nog wel de 
overige maatregelen waar telkens 
over wordt gesproken.’’ Volgens Van 
Ooien zijn er ‘allerlei opties mogelijk’ 
maar die worden niet meegenomen 
in de rapporten van ProRail. ,,Het 
College en de Raad zouden politieke 
wil kunnen tonen door te eisen dat 
al die verschillende varianten boven 
tafel komen. Dus ook aan welke 
knoppen je kunt draaien om het 
anders in te richten. Laat ProRail dan 
maar aantonen dat het niet kan.’’

Het college heeft nog niet gerea-
geerd op de memo. Woensdag geeft 
ProRail, op uitdrukkelijk verzoek van 
de raad en omwonenden, om 19.15 
uur een presentatie in het 
gemeentehuis.

Duidelijkheid overweg gewenst 

Frank Brakenho�, bewoner uit 
de omgeving Verzetshelden-
buurt: ,,We zitten niet te 
wachten op eenzelfde debacle 
als vorig jaar, met de afsluiting 
van de Dorpsstraat. Het was hier 
in de buurt een gekkenhuis met 
het verkeer. Het allerbelang-
rijkste vinden we toch dat we als 
buurtbewoners meegenomen 
worden in het proces. Waarom 
komt ook nu het gesprek niet op 
gang? De kloof tussen gemeente 
en buurtbewoners moet gedicht 
worden. Heldere en volledige 
informatie is daarvoor een abso-
lute voorwaarde.’’

Dave van Ooijen. Foto: Ans Pelzer Frank Brakenho�. Foto: Ans Pelzer

Door Henk de Reus

Leo (84) komt uit een gezin van elf 
kinderen. In Noordwijk zag hij op 
26-09-1938 het levenslicht. Z’n vader 
was slager, een beroep dat hij later 
zelf ook zou uitoefenen. Ria (Beuk) 
werd op 17-05-1941 in Leiden 
geboren. Zij heeft één zus. Haar 
vader was kruidenier.

Ria ontdekte al op jonge leeftijd dat 
ze erg muzikaal was. Ze beheerste 
de blok�uit, de mandoline en de 
piano. Vanaf haar veertiende bege-
leidde ze op het orgel het zangkoor 
in de kerk. Rob, een broer van Leo, 
zong in dit koor. Hij zou snel gaan 
trouwen en vond dat Leo maar met 

een meisje op zijn bruiloft moest 
komen. Hij had er wel een op het 
oog: Ria. Maar ja, hoe pak je zoiets 
met beleid aan?

Zangkoor
Ria weet het nog: ,,Toen hij na een 
avondje koorzang samen met mij de 
kerk uitliep zei hij dat hij over een 
paar maanden zou gaan trouwen, 
dat hij nog een meisje voor zijn 
broer Leo zocht en dat het zomaar 
zou kunnen dat deze bij mij langs 
kwam.’’ Hoewel Ria niet eens wist 
wie Leo was, laat staan hoe hij eruit 
zag, reageerde ze niet direct afwij-
zend. Ria: ,,Ik dacht ík zie het wel.’’ 
,,Zo’’, dacht Rob, ,,dit is alvast in de 
week gezet.’’ Hij zette stap twee en 

lichtte zijn broer Leo in. Deze 
besloot de stoute schoenen aan te 
trekken en zocht Ria thuis op. Het 
leidde ertoe dat ze afspraken om 
samen naar het Keukenhof te gaan. 
De wandeling tussen de geurende 
tulpen bleek een gunstige uitwer-
king op de romantiek te hebben. 
Ria: ,,Ik vond dat Leo in z’n doen en 
laten veel van m’n vader had. Dit gaf 
mij meteen een vertrouwd gevoel.’’ 
Leo merkte direct dat er een klik was 
en viel vooral op de spontaniteit van 
Ria. In één ding verschilden ze 360 
graden: Ria was erg muzikaal en Leo 
super amuzikaal. Dit heeft hen 
echter niet in de weg gestaan.

Trouwen
Na twee jaar verkering besloten Ria 
en Leo te gaan trouwen. Het vinden 
van een huis was niet ingewikkeld 
want Leo runde met vijf broers een 
slagerij en bollenbedrijf dat regel-
matig bedrijfspanden opkocht waar 
boven gewoond mocht worden. De 
winkel werd verhuurd. Ze trouwden 
op 12 december 1962 voor de wet 
en op 7 mei 1963 voor de kerk. Dit 
laatste was hun ‘echte’ trouwdag. 
,,Het was een prachtige dag’’, herin-
nert Ria zich. ,,Het was een kerk-
dienst met drie voorgangers en er 
was een knapenkoor. Ook ons eigen 
zangkoor deed mee aan de dienst.’’

Ria werkte tot haar trouwen samen 
met haar zus in de winkel van haar 
ouders. Er viel wel een gat toen ze 
na het huwelijk in het bedrijf van 
Leo en z’n broers ging werken. Ria: 
,,Ik had het gevoel dat ik m’n ouders 
en zus in de steek had gelaten.’’

Gezin
Ria en Leo kregen drie kinderen en 
hebben inmiddels zeven kleinkin-
deren. Na twee jaar verhuisde het 
stel naar Julianadorp. Hier zetten zij 
het bollenbedrijf voort. Na twintig 
jaar, nu 37 jaar geleden, verhuisden 
zij naar hun huidige woning aan de 
Leeuwerik. Leo zat de laatste twintig 
jaar met zijn zoon Jos in de bloeme-
nexport. Op z’n zestigste stopte hij 
met werken.

Gezondheid en hobby’s
Leo en Ria verkeren in goede 
gezondheid. Leo tennist nog steeds 
en samen �etsen ze veel. Ze zetten 
de �etsen vaak op de auto, zoeken 
een leuke bestemming uit en 
verblijven hier een paar dagen. Ria 
begeleidt met haar orgelspel dien-
sten in De Santmark. Ze zingt ook in 
het Castricumse koor Cantare. Ze 
weet erg goed met de computer om 
te gaan. Google is haar grootste 
vriend. Hier zoekt ze veel naar 
achtergrondinformatie en ze is een 
vraagbaak voor haar buren. Samen 
mogen ze graag pesten, niet elkaar 
- maar het kaartspelletje.

Geheim
Gevraagd naar het geheim van hun 
lange relatie zijn ze het gauw met 
elkaar eens: spreek naar elkaar uit 
hoe je je voelt, geef elkaar de ruimte 
en accepteer elkaars verschillen. Het 
echte diamanten huwelijksfeest 
wordt pas op 7 mei volgend jaar 
gevierd. Het stel gaat dan samen 
met de kinderen en kleinkinderen 
een paar dagen naar een vakantie-
park. Vorige week woensdag kwam 
burgemeester Toon Mans om het 
bruidspaar namens de gemeente te 
feliciteren.

Diamant voor Leo en Ria van den Berg
Castricum - Het gezegde ‘van een huwelijk komt een huwelijk’ was in het 
geval van Leo en Ria van den Berg letterlijk van toepassing. De bruiloft 
van Leo’s broer was ook de dag dat Leo en Ria voor het eerst samen 
uitgingen. Het is nooit meer uitgegaan en inmiddels hebben ze er zestig 
huwelijksjaren opzitten.

Leo en Ria van den Berg zijn na 60 jaar nog steeds onafscheidelijk. 
Foto: Henk de Reus

Leo en Ria van den Berg op hun ‘echte’ trouwdag (7 mei 1963). Foto: aangeleverd

Castricum - Het zag er afgelopen 
week naar uit dat het niet voldoende 
zou vriezen om de schaatsen onder 
te binden. 
Toch bleek het ijs afgelopen zondag 
op enkele plaatsen in Castricum net 
dik genoeg om nog een schaatspo-
ging te wagen. Op de ijsbaan konden 
vrolijk rondjes worden geschaatst en 
ook op de Schulpvaart en op de 
vijver aan de Beethovensingel 
konden baantjes worden getrokken. 
Voorlopig moeten we het er even 
mee doen en is het wachten op de 
volgende vorstperiode.

Tekst en foto: Henk de Reus

Toch nog een beetje schaatspret
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Regio - Bemiddelaars bemiddelen bij 
buren die een verstoorde relatie of 
con�ict hebben en hier samen niet 
meer uitkomen. De overlast kan 
bijvoorbeeld gaan over geluid, huis-
dieren, tuin en erfafscheiding, 
kinderen, pesterijen en verschil in 
dagritme. Bemiddelaars die actief 
zijn bij De Bemiddelingskamer zijn 
vrijwillig, betrokken, communicatief 
en professioneel getraind. Met veel 
passie ondersteunen zij buren om de 
onderlinge communicatie te verbe-
teren. Welk communicatief talent kun 
jij inzetten?
Aankomend voorjaar start er een 
nieuwe basistraining. Wil je daar 
graag bij aansluiten als één van de 
nieuwe bemiddelaars? Om de verde-
ling binnen de teams optimaal te 
houden heeft men op dit moment 

iets meer ruimte voor mannelijke 
kandidaten, maar vrouwelijke kandi-
daten zijn uiteraard ook van harte 
welkom! Bemiddelaar Stef: ,,Het is 
ontzettend mooi en dankbaar werk. 
Je leert er veel van en krijgt profes-
sionele trainingen en ondersteuning 
via intervisie. 
Het is �exibel (dus je kunt aangeven 
nu even niet, tijdens een drukke 
periode) en je hebt er een leuk stel 
collega’s bij!’’
Buurtbemiddeling is gratis voor alle 
inwoners van de gemeente 
Castricum. De uitvoering ligt in 
handen van De Bemiddelingskamer. 
Tips en informatie zijn op www.debe-
middelingskamer.nl te vinden. 
Vragen? Neem contact op via info@
debemiddelingskamer.nl of bel: 06 
41466450.

Maak het verschil in jouw buurt

Wie denkt dat de natuur in de winter-
maanden slaapt, zal ontdekken dat 
dit seizoen veel te bieden heeft. Loop 
door het bos en bewonder de 
winterse natuur of waai uit op het 
uitgestrekte strand met schuimende 
golven, waanzinnige wolkenpartijen 
en een laagstaand zonnetje dat alles 
een warme gloed geeft. Duik in het 
verleden met een bezoek aan 
archeologisch museum Huis van 
Hilde of pak een matineevoorstelling 
mee in Theater Koningsduyn. 
Opwarmen doe je bij het grote 
haardvuur van restaurant Aan het 
Bosch in Bakkum.
,,Met aandacht voor natuur en 
cultuur tijdens de wintermaanden 
zet Castricum Marketing met de 
landelijke campagne ‘Eropuit in de 
winter’ in op het trekken van bezoe-
kers tijdens het laagseizoen’’, vertelt 

Mandy Duijvelsho�, senior marketeer 
van Hart van Noord-Holland regio- 
en stadsmarketing, dat samen met 
Reclame aan de Kust de campagne 
heeft ontwikkeld. ,,Het verlengen van 
het seizoen in de eerste maanden 
van het nieuwe jaar geeft zo een 
boost aan de plaatselijke hotels, 
restaurants, winkels en culturele 
instellingen. Samen laten zij zien dat 
Castricum in het winterseizoen de 
moeite waard is om te bezoeken.’’ 
Geïnteresseerde bezoekers 
ontvangen meer informatie over 
Castricum door zich aan te melden 
voor een inspirerende nieuwsbrief. 
Hiermee maken ze direct kans op 
een overnachting voor twee 
personen in het trendy strandhotel 
Zoomers. Kijk op www.voorliefheb-
bers.nl/eropuit-in-de-winter/ voor 
meer informatie.

Castricumse dorpen zetten
in op bezoekers in de winter
Regio - Cultuur- én natuurliefhebbers worden in de winter op hun 
wenken bedient in de dorpen van de gemeente Castricum. Met een 
prachtig verstilde natuur, historische wandelroutes en sfeervolle restau-
rants bieden de knusse dorpjes een unieke winterse combinatie. Met 
kans op een gratis overnachting in een hip strandhotel worden bezoekers 
geïnspireerd om in de wintermaanden een bezoek aan Castricum en het 
strand te brengen.

Geniet van de winterse natuur in onze regio. Foto: Marleen Bos

Castricum - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag, net na middernacht, 
reed op de Juliana van Stolberglaan 
een auto tegen een lantaarnpaal. Een 
getuige hoorde het voertuig eerst 
met slippende banden wegrijden en 
vervolgens met een klap tot stilstand 
komen. De getuige zag hoe het voer-
tuig vervolgens wegreed en noteerde 
het kenteken. De politie wist de 
betre�ende auto even later op de A9 
aan de kant te zetten. De bestuurder, 
een 38-jarige man uit Breda, testte 
positief op cocaïne, cannabis en amfe-
tamine. Hij is aangehouden en er is 
bloed van hem afgenomen. Hij kan 
meerdere bekeuringen tegemoet 
zien. De lantaarnpaal raakte overigens 
door de klap niet beschadigd.

Auto tegen 
lantaarnpaal

Castricum - Een 28-jarige man kreeg 
het zaterdagavond aan de stok met 
politieagenten nadat hij voor een 
controle op de Soomerwegh aan de 
kant was gezet. De man wenste zijn 
rijbewijs niet af te geven en werd 
agressief. Hij �lmde de agenten, die 
hem uiteindelijk met behulp van 
pepperspray en onder dreiging van 
het stroomstootwapen konden 
aanhouden. De man verzette zich 
hierbij en kan bekeuringen 
verwachten wegens het niet tonen 
van het rijbewijs na vordering en het 
zich verzetten tegen zijn 
aanhouding.

Man agressief 
tegen politie

Castricum - Een 21-jarige man uit 
Amsterdam wilde in de nacht van 
zaterdag op zondag na 02.00 uur bij 
een discotheek naar binnen. 
Vanwege het late tijdstip werd hem 
de toegang geweigerd, waarop hij 
ruzie begon te maken met de 
portiers. Ook tegen de agenten was 
hij vervelend en onbeschoft. Hij is 
aangehouden wegens verstoring van 
de openbare orde en met twee 
bekeuringen naar huis gestuurd.

Ruziemaker bekeurd

Akersloot - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag zette de politie rond 
03.55 uur op de Geesterweg een 
33-jarige man uit Bergen aan Zee aan 
de kant. Hij bestuurde zijn auto 
onder invloed van alcohol en is 
aangehouden. Uit een analyse bleek 
dat hij meer dan anderhalf keer de 
toegestane hoeveelheid alcohol in 
zijn adem had. Het verhoor weigerde 
hij echter te ondertekenen, omdat er 
naar zijn mening onwaarheden in 
stonden. Met een �inke bekeuring 
op zak mocht hij naar huis.

Drankrijder beboet
Regio - De wijkagenten van 
Castricum hebben donderdag 
samen met zes politiestudenten de 
jaarlijkse �etsverlichtingscontrole 
gehouden. Op de vier invalswegen 
naar Castricum is van 07.30 uur tot 
08.15 uur gecontroleerd. Van de 
vele honderden passerende �etsers 
bleken er 38 zonder verlichting te 

�etsen. Zij kregen een bekering. 
Ook dit jaar waren de medewerkers 
van Veilig Verkeer Nederland afde-
ling Heiloo aanwezig. Zij deelden 
verlichtingssetjes uit, zodat 
iedereen met licht op verder kon 
�etsen. 
De bekeurden waren vooral voor 
scholieren en enkele volwassenen.

Fietsverlichtingscontrole

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag reed een 22-jarige man 
uit Zaandam rond 02.15 uur met 
gierende banden door de Dorps-
straat. Daar was op dat moment veel 
uitgaanspubliek aanwezig. Een 
aantal mensen moest opzij springen 
voor de auto. Het voertuig is direct 
aan de kant gezet en de bestuurder 
kreeg twee bekeuringen: één voor 
rijden ondanks een geslotenverkla-
ring en één voor niet voldoende 
rechts houden. De man had niet 
gedronken.

Roekeloos rijgedrag

Castricum - Dinsdagochtend reed een personenauto met een harde klap 
achterop een bestelauto. De bestuurster had niet op tijd gezien dat de chauf-
feur remde om het pad bij zijn bedrijf op te rijden. De voorzijde van haar auto 
raakte �ink beschadigd. Het voertuig moest door een bergingsbedrijf afge-
voerd worden. Niemand raakte gewond. De Mient was enige tijd afgesloten in 
de richting van Bakkum. Foto: Inter Visual Studio

Aanrijding op de Mient

Waar moet een aanvraag aan 
voldoen?
De aanvraag moet zich richten op 
het bevorderen van de biodiversiteit, 
het beschermen van een plant- of 
diersoort of participatie: het 
betrekken van mensen, bij de natuur-
lijke leefomgeving, waaronder het 
(veilig en e�ectief ) organiseren, coör-
dineren, faciliteren, continueren, 
stimuleren of innoveren van vrijwil-
ligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt 
zich daarbij op soortenbeheer, moni-
toring, natuurbeheer, groen- en land-
schapsbeheer, natuureducatie of 
natuurinrichting. Meer informatie 
over de voorwaarden en aanmelding 
is op www.landschapnoordholland.
nl/bbgfonds te vinden.

Gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur en Landschap) bezocht afge-
lopen najaar één van de ontvangers 
van een �nanciële bijdrage: de 
Kweektuin in Haarlem. ,,Zij hebben 
een plasdraszone aangelegd. Het 
was heel mooi om te zien hoe de vrij-
willigers van de Kweektuin inzetten 
op duurzaamheid op alle gebieden. 
Zij werken aan het versterken van de 
natuurwaarden en de biodiversiteit 
en zetten in op educatie over natuur, 
milieu en klimaat. Tegelijkertijd 
betrekt deze vrijwilligersgroep de 
omwonenden. Het is er zo prachtig 
dat zelfs bezoekers van omliggende 
gemeenten naar de Kweektuin 
komen. Ik hoop dat we ook in 2023 
weer vele mooie en inspirerende 
initiatieven verder kunnen helpen 
met het Betrekken bij Groen Fonds.’’

Inspirerende voorbeelden uit 2022
Het Fonds laat zien dat vrijwilligers 
vol ideeën zitten om de biodiversiteit 
een impuls te geven en om de 
Noord-Hollanders te betrekken bij 
hun groene leefomgeving. Afge-
lopen jaar zijn bijvoorbeeld bijdragen 
gedaan voor het aanleggen van 
insectenvriendelijke bloemenweide 

en vlindertuinen, zijn er padden-
poelen geschoond en plasdraszones 
aangelegd, is leefgebied voor weide-
vogels verbeterd. En zijn er stepping-
stones, kleine insectentuintjes voor 
bijen aangelegd en ruilmarkten voor 
planten georganiseerd. Monitoring 
van roofvogels kon opgezet worden, 
ondersteuning bij maaiwerk en het 
maken van een beheerplan en er 
konden meerdere schoolpleinen 
‘vergroend ‘ worden. In 2022 werden 
91 aanvragen gedaan, 48 hiervan 
konden volledig of gedeeltelijk 
gehonoreerd worden.

Dien je aanvraag in vòòr 1 februari 
2023!
Bedenk een goed plan en dien je 
aanvraag in! De jury bestaat uit 
medewerkers van de Terreinbehe-
rende Organisaties in Noord-Holland. 
Deze voeren het programma 
‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: 
Amsterdamse Bos, Goois Natuurre-
servaat, IVN Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland, Natuur en Mili-
eufederatie, Natuurmonumenten, 
PWN, Recreatieschap Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer en Waternet.

Groene initiatieven welkom
bij Landschap Noord-Holland

Vrijwilligers aan de slag voor meer 
biodiversiteit. 
Foto: Landschap Noord-Holland

Regio - In 2023 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 
beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in 
onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners 
betrekken, komen voor een �nanciële bijdrage uit het ‘Betrekken bij 
Groen Fonds ‘ in aanmerking. Vanaf 1 januari tot en met 1 februari 2023 
kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag 
indienen. Dit is een maand eerder dan gebruikelijk, op verzoek van vele 
aanvragers, zodat ze het geld eerder tot hun beschikking hebben en ze 
tijdig kunnen planten en zaaien. Hierdoor is er meer tijd voor de reali-
satie van de projecten, waar mensen tot het einde van het jaar de tijd 
voor hebben.
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Castricum - Het was reuze gezellig 
vrijdag tijdens het kersttoernooi bij 
Tafeltennisvereniging Castricum. De 
versierde accommodatie aan de 
Gobatstraat 12a droeg bij aan de 
feestvreugde. Jeugd, senioren en 
vele andere mensen van de club 
waren er met hun partner, een fami-
lielid of introducé. Toernooileider 

Dirk Oudejans had een schema 
gemaakt waarin de koppels tegen 
elkaar tafeltennisten en als laatste 
werd het spel ‘een rondje om de tafel’ 
tot grote hilariteit van menigeen 
gespeeld. Lucas Bakker en Veena 
Bakker waren de uiteindelijke 
winnaars van het toernooi, waarbij 
voor iedereen een prijsje was.

Kersttafeltennistoernooi

Enkele deelnemers aan het kersttafeltennistoernooi. 
Foto: Tafeltennisvereniging Castricum

De scratch zou al direct duidelijk 
maken of zij zich zou kunnen meten 
met de andere dames. Het onderdeel 
eindigde in een massasprint waarbij 

Jade Wuurman zich dusdanig positi-
oneerde dat zij een mooie tweede 
plek binnensleepte. Een prima start 
voor het kampioenschap. Met een 

tweede plek in de temporace en een 
vijfde plek in de afvalkoers ging ze op 
een tweede plek in de algemene 
stand de afsluitende puntenkoers in. 
Dat zou een ware thriller worden 
voor plek twee. Na vier sprints was 
Jade teruggevallen naar plek drie 
met twee punten achterstand op de 
nummer twee. De laatste sprint met 
dubbele punten zou bepalen of het 
de tweede plek of de derde plek zou 
worden. Bij het klinken van de bel 
draaide Jade het gas volledig open. 
In haar wiel zat toen haar concur-
rente die er alles aan deed om Jade 
te passeren. In de laatste bocht komt 
zij ernaast maar Jade gaf nog eens 
extra power op de pedalen en 
zorgde er met een ultieme jump voor 
dat zij haar voorwiel als eerste over 
de meet drukte. De zilveren medaille 
op dit NK was daarmee een feit. 
Uitslag: 1. Nina Maathuizen (jun) 2. 
Jade Wuurman (nwl) 3. Nina Oolders 
(jun).

Limmen - Jade Wuurman (16) heeft zaterdag in Apeldoorn op het NK 
omnium duur voor juniordames zilver gepakt. Door een nieuwe regeling 
van de UCI moest Jade als tweedejaars nieuweling deelnemen aan het NK 
bij de oudere juniordames. Het omnium bestaat uit vier onderdelen: de 
scratch, temporace, afvalkoers en puntenkoers.

Jade Wuurman pakt zilver op NK

Jade Wuurman op de tweede trede van het erepodium. Foto: Roger Wuurman

Tijdens haar heling verzamelde Maja 
veel adviezen, inzichten en wijs-
heden die ze na haar helingsproces 
besloot te vertalen naar gedichten 

en illustraties. Deze gedichten heeft 
ze gebundeld tot een boek. Maja 
heeft een opleidingsachtergrond in 
de mentale gezondheid, energetisch 
werk en creativiteit. In de bundel 
stelt zij zich kwetsbaar op door haar 
persoonlijke verhaal te delen. Haar 
doel is om met haar ervaringen, 
kennis en creativiteit thema’s als 
trauma, heling en zelfacceptatie 
bespreekbaarder te maken.

Maja: ,,Trauma is iets wat wij alle-
maal voelen, maar niet vaak 
omzetten in woorden. Wij begraven 
trauma vaak diep in onszelf, maar als 
we dit doen, onderdrukken wij ook 
ons eigen licht. Mensen vinden het 
vaak lastig om onderwerpen als 
trauma te bespreken. We willen 
namelijk leven in een maatschappij 
die veilig is en verhalen van slachtof-

fers herinneren ons eraan dat dit 
niet altijd het geval is. In mijn 
bundel wil ik dit onderwerp juist 
bespreekbaar maken. Verder kan 
trauma iets groots zijn, maar ook 
klein. Bijna iedereen draagt trauma 
met zich mee. Dit boek is daarom 
relevant voor iedereen die geïnte-
resseerd is in manieren om dieper te 
verbinden met zichzelf, anderen en 
de wereld om zich heen. Mijn hoop 
voor de bundel is dat het mensen 
kan inspireren tijdens hun helings-
proces. Dat het hoop en moed kan 
brengen voor een volgende stap en 
dat mensen inzien dat ze het pad 
van heling nooit alleen 
bewandelen.’’

Wrapped Wings is Engelstalig en 
bevat 272 pagina’s aan gedichten en 
illustraties. In het boek komen 
thema’s als trauma, heling, liefde, 
zelfacceptatie en moed aan bod. Het 
boek is verkrijgbaar voor € 19,99 op 
www.majaelders.com en in boek-
handel Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19.

Castricum - Hoe sta je in het leven wanneer je op zeer jonge leeftijd het 
slachto�er bent geweest van misbruik? Hoe verloopt het proces van 
heling en hoe praat je erover met anderen? Maja Elders (23) groeide op in 
Castricum en werd op 6-jarige leeftijd misbruikt. Over het proces van 
heling schreef ze haar eerste gedichtenbundel: ‘Wrapped Wings’.

Gedichtenbundel over 
helingsproces na misbruik

Maja Elders met haar eerste 
gedichtenbundel: ‘Wrapped Wings’. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Nu de dooi is ingezet resten enkel nog de herinneringen aan een betoverend boslandschap. De met rijp 
getooide landschappen leverden op sociale media heel veel fraaie plaatjes op, waaronder dit tafereel in het Castri-
cumse bosgebied. Foto: Bert Westendorp

Rijp levert aparte plaatjes op

Castricum - Vrijdag 6 januari is het 
weer zover: Croonenburg gaat 
smashend het nieuwe jaar in met het 
‘Rammaarraak’ volleybaltoernooi. Dit 
toernooi wordt georganiseerd door 
Kiki Lambrecht, Anna de Groot, Paul 
Giezeman en Tom Roeling. Dit viertal 
doet er alles aan om van het toernooi 
weer een succes te maken. Zo wordt 
er een loterij georganiseerd met 
fantastische prijzen, waar verschil-
lende bedrijven uit Castricum met 
alle plezier aan meedoen. Net als 
voorgaande jaren is er een thema. 
Het thema van dit jaar is: je favoriete 
�lm. Degenen die als beste verkleed 
zijn, krijgen hiervoor natuurlijk een 
prijs. Je kunt je aanmelden als team 

(minimaal zes personen, inschrijfgeld 
30 euro) of als individu (5 euro). Je 
meldt je aan voor het niveau dat je 
momenteel speelt. Hier zal rekening 
mee worden gehouden bij de inde-
ling van de teams om het zo leuk en 
eerlijk mogelijk te houden. Natuurlijk 
mag je ook meedoen als je geen 
volleybalervaring hebt. Je kunt je 
aanmelden tot 23 december, let wel 
op: VOL=VOL! Na het toernooi wordt 
een feest georganiseerd met een DJ! 
Het toernooi en het feest vinden 
plaats in sporthal De Bloemen. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Kiki Lambrecht (06 24341295), Anna 
de Groot (06 37313412) of stuur een 
e-mail (rammaarraak@hotmail.com).

Toernooi: Croonenburg gaat 
smashend het nieuwe jaar in

Kiki Lambrecht en Anna de Groot, beiden betrokken bij de organisatie van het 
Rammaarraak-toernooi. Foto: Roos van Weers

Limmen - Op de herdenkingspla-
quette voor verzetsstrijders, die 
eerder dit jaar werd onthuld, staat de 
naam Jan Brasser niet vermeld. 
Brasser was één van de verzetsstrij-
ders die in oorlogsjaren onderge-
doken zaten in Limmen. Inmiddels 
zijn al diverse stemmen opgegaan 
om de plaquette te vervangen of er 
een aanvullend object aan toe te 
voegen. De fractie van GroenLinks in 
de gemeente Castricum sprak met 
Anja Brasser, de dochter van Jan 

Brasser. Uit dat gesprek werd duide-
lijk dat burgemeester Toon Mans 
bemiddeling in deze kwestie aan de 
nabestaanden van Brasser heeft 
toegezegd. In de speeches bij de 
onthulling van de plaquette kwam 
Jan Brasser ruimschoots aan de orde, 
het is daarom volgens GroenLinks 
extra verbazend dat zijn naam niet 
op de plaquette staat. De fractie 
spreekt van een miskenning en 
verzoekt B en W die zo spoedig 
mogelijk recht te zetten.

GroenLinks: ‘Miskenning zo 
spoedig mogelijk rechtzetten’








