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VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

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

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

Castricum - Afgelopen zaterdag organiseerde Stichting Veteranen BUCH een lichtmoment bij de oorlogsgraven van de 
Dorpskerk. Het gaat om een landelijk evenement dat uitgaat van het Veteranen Instituut in Doorn. Met het Lichtmo-
ment wordt Kerstmis ingeluid. Het is tevens een eerbetoon aan de militairen die hun leven hebben gegeven voor de 
vrede in oorlogsgebieden of bij vredesoperaties. Het evenement begon met het plaatsen van lichtjes bij de oorlogs-
graven. Hierna hield wethouder Brouwer een korte toespraak en werd er een gedicht voorgelezen. Na het blazen van 
de Last Post en één minuut stilte was er, als afsluiting, glühwein en warme chocolademelk voor de aanwezigen. Tekst 
en foto Henk de Reus

Lichtmoment als eerbetoon 
aan omgekomen militairen

Door Ans Pelzer

José Smits (PvdA): ,,Er is zo langza-
merhand een storm van protest 
gaande. Er zijn talloze vragen, reac-
ties en bezwaren. De ondernemers 
vinden niet dat hun belangen 
gediend worden. Het verweer van 
het college dat participatie pas zin 
heeft als je een besluit voorlegt, is 
een slordige opvatting van wat 
participatie moet zijn.’’ Harold Ebels 

(D66) noemt het ‘een dramatisch 
verlopen proces’. ,,Het moet echt 
beter. D66 nam het initiatief om 
met bewoners te gaan praten. 
Bewoners en raadsleden gaven 
massaal gehoor aan die oproep.’’

Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) was 
aanwezig bij de bijeenkomst met 
bewoners waaraan Ebels refe-
reerde. Zij somt op welke sugges-
ties zij van bewoners te horen 

kreeg. ,,Ik heb goed naar hen 
geluisterd.’’ Op de vraag van Smits 
(PvdA) welke conclusies ze daaraan 
verbindt als het gaat om het 
afsluiten van de Dorpsstraat, laat 
Kelder zich nog niet uit.
,,Wij denken na over een amende-
ment en komen daar in januari op 
terug.’’ 

Meerdere partijen geven te kennen 
na te denken over het indienen van 
een amendement. Het lijkt erop dat 
het collegevoorstel zoals het nu op 
tafel ligt het niet gaat halen. Op 26 
januari buigt de gemeenteraad zich 
opnieuw over de kwestie.

Castricum - In de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af om niet 
in te stemmen met de plannen tot het autoluw maken van de Dorpsstraat 
zoals dat er nu ligt. Veel gemeenteraadsleden vinden dat er onvoldoende 
overleg is geweest met bewoners en ondernemers.

Besluit Dorpsstraat uitgesteld: 
‘onvoldoende overleg geweest’

Regio - Op 15 maart zijn de water-
schapsverkiezingen. Deze verkie-
zingen vallen altijd samen met de 
verkiezingen voor Provinciale Staten. 
In onze regio is Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
verantwoordelijk voor het 
waterbeheer. 
De nieuwe samenstelling van het 
bestuur hiervan wordt op basis van 
deze verkiezingen bepaald. Inmid-
dels is de sluitingstermijn voor 
aanmelding van nieuwe partijen 
voor deze verkiezingen verstreken. 
Wie zich alvast wil oriënteren, vindt 
op www.hhnk.nl/waterschapsverkie-
zingen-2023 de meest actuele 
informatie.

Waterschaps-
verkiezingen

Gemeentelijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 9 januari

Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij 

op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Wat, waar en hoe? 
U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met 

ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de 

Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld 

en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt. 

Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht 

2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum. 

We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W
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DONDERDAG 29 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 - 12.00 uur 
kerk open met kerkcafé, plek voor 
ontmoeting en gesprek.

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

VRIJDAG 30 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 31 DECEMBER
Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op ‘Dijk en Duin’, 15.00 uur ds. 
Angelique Rijlaarsdam met 
oudjaarsdagviering.

R.K. St.-Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Corneliusparochie Limmen
19.00 uur gebedsviering met 
liturgisch koor, voorganger K. 
Kint.

ZONDAG 1 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur pastor Jan van der 
Linden met zang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur pastor Eveline Masetti
Gelijktijdig op Omroep Castricum 
en via een livestream (link op 
www.pkcastricum.nl).

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot,10.00 uur eucharistieviering 
met I. Osterhaus en muziek.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. S. 
Rozendal.

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

MAANDAG 2 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 3 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden, viering voor leden van de 
KBO.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
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Door Henk de Reus

Als het kerstensemble van Emergo om 
19.15 uur begint te spelen hebben 
zich naar schatting al zo’n vierhonderd 
personen op het pleintje voor Fase 
Fier en Apicius verzameld. De catering 
doet inmiddels goede zaken. De 
warme chocolademelk en glühwein 
gaan als warme broodjes over de 
toonbank. Vrijwilliger José Dijkstra is 
net bezig met het inschenken van 
bekertjes glühwein. Op de vraag wat 
dit evenement in de afgelopen jaren 
zo bijzonder heeft gemaakt moet ze 

het antwoord schuldig blijven. José: 
,,Ik doe dit werk pas voor de eerste 
keer. In voorgaande jaren kwam ik ook 
wel, maar dan als publiek. Dit jaar ben 
ik er door de cateringcommissie inge-
luisd.’’ Ze roept haar baas Martin Baars 
erbij die zich net een weg baant om 
wat bekertjes glühwein te bezorgen.

Succes
Martin speelt zelf geen instrument en 
is er als voorzitter van de cateringcom-
missie van Emergo. Hij is blij met de 
grote opkomst en met de grote 
afname van aangeboden drankjes 

omdat, zoals hij dit zelf zegt, de 
toetertjes van Emergo toch ergens 
van betaald moeten worden. Op de 
vraag van het succes van dit jaarlijks 
terugkerende evenement weet Martin 
antwoord te geven. ,,Het is inmiddels 
de zeventiende editie van de kerstsa-
menzang. Waar veel gezinnen en 
vrienden zich vroeger, voorafgaande 
aan Kerstmis in de kerk verzamelden 
doen zij dat nu hier. Ze vinden de 
samenzang gewoon gezellig. Ze 
praten wat bij en gaan hierna vaak 
samen eten of duiken nog een café in 
om gezellig verder te kletsen. Deze 
traditie is inmiddels de aftrap naar de 
Kerst geworden. Overigens komen de 
mensen die hier staan niet alleen uit 
Castricum.’’

Samen broodje eten
Dit laatste blijkt te kloppen. Terwijl het 
inmiddels na 20.00 uur is en er volop 
kerstliederen worden meegezongen 
tre�en we Lia Hoogland aan. Zelf 
woont zij in Sint Maarten. Haar andere 
familie woont verspreid over Noord-
Holland en komt elk jaar op kerst-
avond bij elkaar om samen een 
broodje te eten. Lia: ,,We doen dit al 
voor de achtste keer en wij eten na 
a�oop bij toerbeurt bij een van de 
familieleden. Dit keer eten we bij mijn 
schoonzus in Heiloo. Zij wist van deze 
samenzang, vandaar dat we hier met 
zn allen zijn.’’

Saamhorigheid
Daar waar links en rechts nog wat 

Bakkum - Corona was de afgelopen jaren spelbreker, maar afgelopen 
zaterdag kon de traditionele kerstsamenzang in Bakkum eindelijk weer 
plaatsvinden. Begeleid door een zestienkoppig blazersensemble van 
muziekvereniging Emergo, dat zich voor deze gelegenheid in Dickensstijl 
had gekleed, kon er weer volop worden meegezongen.

Kerstsamenzang in Bakkum als 
sfeervolle opmaat naar Kerstmis

De opkomst bij de kerstsamenzang is groot. Foto: Henk de Reus

Vrijwilliger José Dijkstra heeft het druk met het inschenken van glühwein. 
Foto: Henk de Reus.

Het publiek geniet zichtbaar van de muziek van Emergo en zingt de teksten vanaf een groot scherm mee. Foto: Henk de Reus

bedeesd wordt meegezongen met 
liedjes als ‘De herdertjes lagen bij 
nachte’ en ‘Stille nacht’ gaan de kelen 
pas echt los als de tekst van ‘I’m drea-
ming of a white Christmas’ op het 
scherm verschijnt. De sfeer en de 
saamhorigheid zijn duidelijk voelbaar. 
Bij ‘Jingle Bells’ wordt in de voorste 
linie zelfs wat meegedeind op de 
warme klanken uit de 
blaasinstrumenten. 
De uitsmijter van de avond is ‘Feliz 
Navidad’ van Jose Feliciano. Hierna 
gaat iedereen, terugblikkend op een 
gezellig samenzijn, weer zijn weg naar 
de eettafel of... misschien wel naar de 
kroeg.
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Zaffi  er ondersteunt u bij werk, 
geldzaken en inburgering
U wilt graag grip houden op uw eigen 
situatie. Maar wat als er iets gebeurt 
in uw leven waardoor dit (tijdelijk) niet 
lukt? U heeft bijvoorbeeld zorgen over 
uw inkomen of u wilt inburgeren in 
Nederland. Vanaf 1 januari 2023 pakt 
Zaffi  er alle vragen over werk, geldzaken 
en inburgering op. Ontvangt u al onder-
steuning van de gemeente? De dienst-
verlening gaat door zoals u gewend 
bent.

Wat doet Zaffi  er voor u?
Zaffi  er neemt een aantal taken over van de 
gemeente. Zo ondersteunt Zaffi  er u bij het 
vinden van (aangepast) werk of zorgt dat 
u een uitkering krijgt. U kunt terecht voor 
ondersteuning bij geldzorgen of schulden. 
Of voor het aanvragen van de energietoe-
slag. Zaffi  er is er voor de (startende) onder-
nemers en ondersteunt werkgevers bij soci-
aal ondernemen en geeft advies over het 
aannemen van mensen met een arbeidsbe-
perking. Zaffi  er voert ook de inburgering uit 
voor de gemeente en geeft nieuwkomers de 
ondersteuning die zij nodig hebben. 

Wat kunt u verwachten van Zaffi  er?
De dienstverlening blijft zoals u gewend 

bent, met één aanspreekpunt. Onze con-
sulent gaat met u in gesprek en kijkt naar 
wat u nodig hebt en wat u zelf kunt. Uw 
inkomen is geregeld en er ligt snel een plan 
klaar om het weer zelf te kunnen, zodat u 
rust krijgt. En bovenal ruimte om mee te 
doen of weer te gaan werken.

Waarom Zaffi  er?
Om iedereen goed te ondersteunen is 
samenwerking nodig tussen gemeenten en 
andere partijen. We kunnen zo beter 
inspelen op veranderingen en leren van 
elkaars kennis en ervaring. Daarom gaat 
een deel van de werkorganisatie BUCH 
met Halte Werk en WNK samen verder als 
Zaffi  er. Met één regionale uitvoerings-
organisatie kunnen we meer mensen beter 
helpen. Zaffi  er voert de Participatiewet, 
inburgering en schuldhulpverlening uit 
voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en 
Uitgeest.

Meer weten over wat Zaffi  er 
voor u kan betekenen? 
Maak een afspraak bij u in de buurt. Zaffi  er 
is vanaf 1 januari te bereiken op 088 40 46 
000 of via de website www.zaffi  er.nl.

Gemeentelijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 9 januari

Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij 

op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Wat, waar en hoe? 
U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met 

ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de 

Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld 

en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt. 

Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht 

2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum. 

We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W

Kerstreces gemeenteraad
De komende twee weken zijn er geen 
vergaderingen van de gemeenteraad van-
wege het kerstreces. Op 19 januari is weer 
de eerste raadsinformatieavond en op 
26 januari het eerste Raadsplein. 

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. Aanmelden kan via de griffi  e, 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 opgehaald voor een kop koffi  e of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffi  e 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 griffi  e en een datum prikken. 

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

Namens de gehele raad wensen wij ieder-
een hele fi jne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar,
De griffi  e van Castricum

Kerstboominzameling 2023
•  U kunt uw kerstboom wegbrengen naar de milieustraat.
•  U kunt op woensdag 4 januari tussen 13.30 en 16.00 uur uw kerstboom inleveren 
    op één van de volgende adressen: 
•  Limmen -  groenonderkomen / brandweer aan de Rijksweg 51; 
•  Akersloot  -  groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
•  Castricum  - groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
•  Castricum  -  aan de Van Haerlemlaan, ingang sportvelden Wouterland;
•  Castricum  -  nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan De Bloemen. 

Let op: de kerstboom mag NIET in de gft-container, ook niet in stukjes, want is niet te 
composteren!

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard!*
* Behalve bomen die bij de milieustraat worden ingeleverd en met uitzondering van (rest-
partijen) bomen die handelaren komen brengen.

Oudejaarsdag: containers afgesloten
Op 31 december vanaf 12.00 uur sluiten wij 
uit voorzorg veel containers voor oud papier, 
textiel, luiers en PMD op de milieuparkjes.  
Ook veel openbare prullenbakken gaan ‘op 
slot’. In de loop van nieuwjaarsdag worden 

de containers en prullenbakken weer open-
gezet. Houd u hier dus rekening mee als u 
uw spullen weg wilt brengen en zet niets 
naast de container. 

Werk je graag buiten en dan ook nog in een prachtige 
omgeving? Zorg jij dat onze inwoners kunnen genieten 
van een mooie gemeente? Word Medewerker groenvoorziening!

Bekijk de hele vacaturetekst en solliciteer direct.
www.debuch.easycruit.com 

Word Medewerker groenvoorziening!

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl
Volg ons

gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

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

Geen CBF erkende collectes tot 29 januari
Tot 29 januari 2023 worden er géén collec-
tes gehouden, waarvoor een vergunning is 
verleend (CBF keurmerk). 

Wordt er toch gecollecteerd zonder CBF 
keurmerk, dan kunt u dit melden bij de 
politie. 
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Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij 

op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Wat, waar en hoe? 
U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met 

ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de 

Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld 

en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt. 

Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht 

2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum. 

We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W
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We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W

Gemeentelijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 9 januari

Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij 

op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Wat, waar en hoe? 
U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met 

ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de 

Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld 

en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt. 

Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht 

2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum. 

We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
woensdag 20.00 uur

Hallelujah: Leonard Cohen,
 A Journey, A Song

donderdag & vrijdag 13.00 & 19.30 uur
maandag 13.00 & 19.30 uur

dinsdag 13.00 uur
woensdag 13.00 & 19.30 uur

Avatar: The Way of Water 3D
dinsdag 19.30 uur

Avatar: The Way of Water 2D
vrijdag, maandag & dinsdag 20.00 uur

Triangle of Sadness
donderdag & vrijdag 15.00 uur

dinsdag 12.30 uur  woensdag 15.00 uur
Hotel Sinestra

vrijdag 12.30 uur  maandag 12.30 uur
dinsdag 15.00 uur  woensdag 12.30 uur

De Gelaarsde Kat 2: 
De Laatste Wens
donderdag 12.30 uur

zaterdag 13.15 uur  maandag 15.00 uur
Wil de krokodil

Programma 29 dec  t/m 04 jan

Deze documentaire laat de ontwik-
keling van Leonard Cohens carrière 
zien en focust zich op de ontstaans-
geschiedenis van zijn meest bekende 
en meest gecoverde song. Cohen 
werkte er maar liefst zeven jaar aan 
en op papier telde het uiteindelijk 
meer dan honderdvijftig coupletten. 
In eerste instantie werd Hallelujah 
afgewezen door zijn platenmaat-

schappij, maar vertolkingen van 
onder andere Je� Buckley en Rufus 
Wainwright wekten het tot leven.

Met ontroerende getuigenissen van 
grote artiesten voor wie het lied een 
persoonlijke toetssteen is geworden 
en een schat aan nooit eerder 
vertoond archiefmateriaal van de 
Cohen Trust.

Hallelujah: Leonard Cohen,
A Journey, A Song

Tijdens een skivakantie in het Zwit-
serse Hotel Sinestra wenst Ava in een 
boze bui haar overbezorgde ouders 
weg. De volgende morgen aan het 
ontbijt zijn alle volwassenen ineens 
verdwenen. Het feest barst los, want 
nu kunnen de kinderen alles doen 

Hotel Sinestra wat ze zelf willen! Maar dan ontstaat, 
opgezweept door de opmerkelijk 
kinderachtige Jonas, een gevaarlijke 
situatie waardoor het hele hotel 
zonder stroom komt te zitten. 
Ava en haar nieuwe vrienden zetten 
alles op alles om hun ouders terug te 
vinden zodat ze samen kerst kunnen 
vieren.

Castricum - Het jaar 2022 loopt op 
z’n eind. Tijd om alvast reikhalzend 
uit te kijken naar wat 2023 ons gaat 
bieden! In Theater Koningsduyn 
begint het nieuwe jaar alvast goed, 
met het zeer geliefde concert van 
internationaal concertpianiste Regina 
Albrink. Op zondag 15 januari 2023 
komt zij naar Castricum voor haar 
jaarlijks terugkerende succesconcert. 
Dit concert wordt anders dan voor-
gaande jaren: ze verrast haar publiek 
met drie fantastische gastmusici en 
een zeer veelzijdig programma.
Uiteraard horen we Regina solo op 
piano, zij zal onder andere een stuk 
van Chopin ten gehore brengen. Ze 
wordt daarna vergezeld door haar 
zus, gitariste Evelien Albrink, met wie 
ze gezamenlijk Schuberts ‘Arpeggio 
Sonate’ zal spelen. Met �uitiste Dasha 

Beltiukova speelt ze de ‘Poulenc 
Sonate’ voor �uit en piano. Het 
concert wordt feestelijk afgesloten 
met nóg een extra gast: wie dat is 
blijft nog even geheim. In dit laatste 
gedeelte bespeelt Regina zelf de 
accordeon en zorgt de laatste gast 
van deze middag voor zang en 
percussie. Dit wordt een dynamisch 
concert vol verrassingen, dat bezoe-
kers zich nog lang zullen herinneren. 
Aanvang: 15.00 uur. Kijk op www.
geesterhage.nl voor overige infor-
matie en kaartverkoop.

Pianiste Regina Albrink opent theater-
seizoen 2023 van Theater Koningsduyn

Pianiste Regina Albrink brengt samen 
met gitariste Evelien Albrink en 
�uitiste Dasha Beltiukova een 
verrassend en feestelijk concert. 
Foto: Michel Mulder

Saskia Olivier van Homeopathie 
Noord-Holland vertelt: ,,Homeopa-
thie is een milde, natuurlijke genees-
wijze met hele goede resultaten. Ik 
neem de tijd voor de cliënt en onder-
zoek samen met de cliënt de licha-
melijke, mentale en emotionele 
klachten. Dan schrijf ik een homeo-
pathisch geneesmiddel voor dat 
precies past bij die cliënt. Daardoor 
voelt de cliënt zich niet alleen licha-
melijk, maar ook mentaal en emotio-
neel beter. Natuurlijk kan homeopa-
thie ook heel goed naast de reguliere 
geneeskunde worden toegepast.’’
Bent u verkouden of grieperig en wilt 
u toch graag een consult? Het is nu 

ook mogelijk een telefonisch consult 
of een consult via beeldbellen in te 
plannen. Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. De meeste zorgver-
zekeringen vergoeden klassieke 
homeopathie in het aanvullende 
pakket. Het gaat dus niet ten koste 
van het eigen risico. Meer informatie? 
Maak vrijblijvend een afspraak of 
bezoek de website www.homeopa-
thie-noordholland.nl voor meer 
informatie. De praktijk van Homeo-
pathie Noord Holland is gevestigd 
aan de Oude Parklaan 111 in 
Bakkum. Stuur een e-mail naar info@
homeopathie-noordholland.nl of bel: 
06 29566438.

Storende klacht? 
Homeopathie Noord-Holland!
Bakkum - Terugkerende ontstekingen, hoofdpijn, hooikoorts, darmpro-
blemen? Stressklachten, niet goed slapen, slechte concentratie? Homeo-
pathie biedt een goed alternatief bij allerlei soorten klachten.

Een indruk van de sfeer in de dorpskerk met de ondernemers. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Castricum - Je kon geen mooiere plek 
bedenken dan de dorpskerk uit de 11e 
eeuw om het eindejaarsdiner van 
Ondernemersvereniging Castricum 
(OVC) te organiseren. Een geweldige 
sfeer en uitstraling, hetgeen nog eens 
extra werd benadrukt door de speciale 
belichting en muziekklanken. Ruim 
zestig leden waren aanwezig, waarbij 

het vijfgangendiner subliem werd 
verzorgd door restaurant ’t Eethuysje, 
dat ernaast gelegen is. Genoeg spre-
kers en voldoende tijd om te smullen 
en ook nog wat ervaringen uit te 
wisselen op ondernemersgebied. 
Ook interesse voor de bezigheden van 
het OVC? Kijk dan even op www.
ovcastricum.nl of mail naar info@
ovcastricum.nl en geniet mee met de 
jaarlijkse bezigheden en netwerken.

Ondernemers sfeervol bijeen 
met eindejaardiner in kerk

Muziek als vitamine
Aan het einde van het jaar wensen 
we graag iedereen een goede 
gezondheid toe. Voor een optimale 
gezondheid is het belangrijk dat de 
vijf pijlers voeding, beweging, slaap, 
mindset en ontspanning op elkaar 
zijn afgestemd en in balans zijn. 
Muziek is voor veel mensen een 
belangrijk onderdeel in het leven. 
Het geeft ontspanning en rust en is 
een bron van inspiratie. De onder-

delen mindset en ontspanning 
worden gevoed door naar je favo-
riete muziek te luisteren. Gaan de 
voetjes daarbij van de vloer? Dan 
komt het onderdeel beweging ook 
aan zijn trekken! Veel mensen 
zeggen niet zonder muziek te 
kunnen.

Men kan op steeds meer manieren 
naar muziek luisteren zoals via 
Spotify. De mooiste manieren om 

muziek te beluisteren zijn toch nog 
steeds live optredens of op de ouder-
wetse manier het draaien van lang-
speelplaten (LP’s) of singeltjes. Kom 
naar de muziekbeurs bij De Zwaan 
voor een �inke dosis vitamine-M! 
Onder het genot van een kopje ko�e 
of thee of een ander drankje kunt u 
genieten van muziek, gedraaid door 
DJ Jack en lekker struinen door de 
duizenden lp’s en andere 
muziekdragers. 
Tijdens dit evenement kunt u zelf 
ook platen laten draaien op de 
aanwezige draaitafel. Entree: € 2,00 
per persoon. Mail naar info@platen-
markten.nl voor overige informatie.

Uitgeest - Vrijdag 30 december wordt voor de eerste keer een platen-
beurs gehouden in Uitgeest. Vinylliefhebbers kunnen terecht bij dorps-
huis De Zwaan aan de Middelweg 5. Tussen 11.00 en 16.00 uur zal hier 
een zeer ruim assortiment singeltjes en lp’s te vinden zijn.

Platenmarkt in dorpshuis De Zwaan

Gezellig struinen tussen de LP’s en singletjes terwijl DJ Jack zijn plaatjes draait. 
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.

De feestdagen 
en rouw

Donkere, korte dagen. 
Wij zitten in, zoals dat 
heet, ‘de donkere dagen 
voor Kerstmis’. December 
is met ook nog eens alle 
feestdagen een bijzon-
dere maand.

Niet iedereen verheugt 
zich op de feestdagen. 
Als je een geliefde hebt 
verloren, kan het een tijd 
zijn waarin de leegte en 
het verdriet om het ge-
mis extra voelbaar zijn.  
Als er tijdens het samen 
zijn met familie en vrien-
den naast het vieren ook 
ruimte is om het gemis 
en het verdriet te delen, 
geeft dat steun en troost.

Het is goed om dicht bij 
jezelf te blijven ondanks 
soms de vooroordelen. 
Iemand die vertelde te 
genieten met kerst kreeg 
prompt een schuldge-
voel toen ze de opmer-
king hoorde: ‘Hoe is het 
mogelijk dat je je zo 
goed voelt’. Het vooroor-

deel: zou ze nu al haar 
man zijn vergeten? 

Of iemand die even ver-
drietig werd en te horen 
kreeg: ‘Nog aan het hui-
len?’. Het vooroordeel: 
blijkbaar is het lang ge-
noeg geweest en had het 
over moeten zijn. 

Ieder mens gaat op een 
eigen unieke manier om 
met verlies. Wat geldt is 
dat er aandacht is voor 
elkaars gevoelens. Dan 
zijn de feestdagen voor 
mensen in rouw niet al-
leen maar pijnlijk.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

B E T R O U W B A A R E N B E T R O K K E N

Wij helpen u bewuste keuzes te maken

U krijgt advies met oog voor detail en kwaliteit

In onze sfeervolle Afscheids-huiskamer in hartje 
Uitgeest kunt u wanneer u wilt bij de overledene zijn

U kunt ons altijd inschakelen, waar u ook verzekerd 
bent

24/7: 06-208 222 60

www.lumenuitvaart.nl

In de tekstjes om zelf te lezen kunnen ook 
kinderen die lezen lastig vinden zelf uitvinden 
hoe je een hut bouwt, hoe je turnt als reus Gim 
en proe�es met vuur kunt doen. 
De schrijfster tovert een magische wereld tevoor-
schijn, waarin ongemerkt duidelijk wordt hoe je 
vrienden maakt en blijft en hoe je samen een 
con�ict oplost.

Kleinzoon Pim
Na het succes van haar eerste om-de-beurt-lees-
boek verzon Patty verhalen voor haar kleinzoon 
Pim. 

Hij koos voor Lim en Flip die avonturen beleven 
met reuzen in het bos. Omdat hij lezen lastig 
vindt, zijn de tekstjes om zelf te lezen in blokjes 
geschreven en is het lettertype aangepast. Hier-
door lees je met gemak de goocheltruc: ‘Vang de 
boef’. Of hoe je het proe�e ‘Brand op het bootje!’ 
samen met je vader of moeder kunt doen. Anne 
van Haasteren heeft weer schitterende teke-
ningen bij de verhalen gemaakt. Zij studeerde 
gra�sch ontwerp in Berlijn. Haar unieke stijl 
brengt de avonturen van Flip en Lim met de 
reuzen nog meer tot leven. 
Het boek (ISBN 9789464683523) kost 18,50 euro.

Castricum - Enkele dagen voor Kerst verscheen het boek ‘Het geheim van de reus op de 
laatste berg’ van Patty Brinkmann. In dit tweede ‘om-de-beurt-leesboek’ van de Castricumse 
schrijfster maakt de jonge lezer kennis met Lim en zijn vriend Flip. Zij beleven spannende 
avonturen met reuzen en een heks in hun bos op de berg. Ze leren reus Gim om tot tien te 
tellen en reus Bam om niet meer met rotsen te gooien. Ze horen van reus Immer een groot 
geheim. En vallen ze echt in een kolkende waterval?

Tweede ‘om-de-beurt-leesboek’ 
van Patty Brinkmann

Gemeenten met een collectieve zorgverzeke-
ring geven in Noord-Hollands gemiddeld maxi-
maal € 28,88 korting per maand. Deze tege-
moetkoming is niet vanzelfsprekend, want in 
10 Nederlandse gemeenten wordt wél een 
gemeentepolis aangeboden, maar krijgen 
kwetsbare inwoners géén korting op hun zorg-
premie. In Edam-Volendam en Gooise Meren 
wordt volgend jaar geen collectieve zorgverze-
kering (meer) aangeboden voor inwoners met 
een laag inkomen of chronische ziekte. Wel 
kunnen minima hier aanspraak maken op een 
bijdrage voor het eigen risico en een bijdrage 
voor een aanvullende verzekering.

Uitgebreide dekking
Minima en chronisch zieken hebben vaak baat 
bij een zorgverzekering met een betere 
dekking. Veel Noord-Hollandse gemeenten 
houden hier rekening mee door een pakket aan 
te bieden waarin veel zorgkosten worden 
vergoed. Zo wordt in 32 Noord-Hollandse 
gemeenten een polis aangeboden die het 
eigen risico geheel dekt.
 Ook wordt in 37 gemeenten een polis aange-
boden die de eigen bijdrage voor medicijnen 
(uit het GVS) volledig vergoed. Tenslotte is 
hebben alle 42 gemeenten die een collectieve 
zorgverzekering aanbieden minimaal 1 polis 

met een vergoeding voor de eigen bijdrage 
voor Wmo-voorzieningen. 28 van de 
gemeenten in Noord-Holland bieden tenminste 
1 polis die zelfs alle drie de bovenstaande zorg-
kosten dekt.

Top 3
Noord-Hollanders met een maximale zorgtoe-
slag betalen in 6 gemeenten maximaal €25 per 
maand voor een zeer uitgebreide zorgverzeke-
ring waarin het eigen risico en de eigen 
bijdrage voor geneesmiddelen en de Wmo 
gedekt zijn. In Zaanstad zijn minima en chro-
nisch zieken het voordeligst uit voor zo’n uitge-
breide  verzekering. Zij betalen omgerekend € 
16,45 per maand voor een zeer uitgebreide 
verzekering bij Univé. De kosten vallen zo laag 
uit, omdat de gemeente Zaanstad maandelijks 
€ 53,50 meebetaalt aan de premie. Texel staat 
op de tweede plaats met € 16,45 premie per 
maand. De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo) volgen op plaats 3 met € 
24,95 premie per maand. De genoemde 
premiebedragen zijn van toepassing na aftrek 
van de maximale zorgtoeslag. Op www.inde-
pender.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/
tegemoetkoming-zorgpremie-gemeente-
polis-grote-verschillen staan alle onderzoeksre-
sultaten voor het hele land.

Regio - Mensen met een laag inkomen, een chronische ziekte of een handicap kunnen in 42 
Noord-Hollandse gemeenten kiezen voor een collectieve verzekering. Kwetsbare inwoners 
krijgen in 2023 tot € 62,80 premiekorting per maand, omdat de gemeente meebetaalt. Wel 
zijn er lokaal grote verschillen. De BUCH-gemeenten scoren gunstig waar het de zorgverze-
kering voor de minima betreft. Dit en meer blijkt uit bureauonderzoek van Independer.

Collectieve zorgverzekering BUCH-
gemeenten relatief voordelig

Kijk op toegi� .nl 
en ontdek hoe jouw 
idealen kunnen 
voortleven

‘Je idealen doorgeven. 
Dat is het mooiste 

om te doen.’
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De woningnood in de regio Alkmaar 
is hoog. Verschillende doelgroepen 
inwoners zijn op zoek naar geschikte 
woonruimte: starters, jonge 
gezinnen, statushouders en inwoners 
die een tijdelijke oplossing zoeken. 
Het aanbod van geschikte woningen 
is op dit moment onvoldoende om 
aan de vraag te voldoen. 
De ontwikkeling van voldoende �ex-
woningen kan aan dat 
woningaanbod bijdragen. 
Wethouder Gijsbert Van Iterson 
Scholten van de gemeente Alkmaar 
is blij met het extra geld dat het 
kabinet beschikbaar heeft gesteld 
voor de versnelde bouw van �exwo-
ningen: ,,Regionale samenwerking 
loont. Door als regiogemeenten 
samen op te trekken ontstaan extra 
kansen om de hoge woningnood in 

de regio versneld aan te pakken. De 
goede samenwerking met het minis-
terie helpt daar enorm bij.’’

De Castricumse wethouder Paul Slet-
tenhaar licht verder toe: ,,Het Kabinet 
heeft extra geld beschikbaar gesteld 
voor het versnellen van de bouw van 
�exwoningen en de Taskforce 
versnelling in het leven geroepen. 
Samen met BZK stellen we een 
globale planning op om deze 
duizend �exwoningen te realiseren.’’ 
De regio Alkmaar wordt gevormd 
door de gemeenten Alkmaar, Dijk en 
Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo. Het is nog onbekend hoe 
de �exwoningen over de gemeenten 
worden verdeeld en om welke loca-
ties het gaat. Dat wordt de komende 
tijd onderzocht.

Duizend nieuwe flexwoningen 
erbij in de regio Alkmaar
Regio - De regio Alkmaar zet de komende jaren in op de realisatie van 
duizend �exwoningen. In samenwerking met het ministerie van Binnen-
landse Zaken (BZK) wil men hiermee de hoge woningnood het hoofd 
bieden. Het gaat om een tijdelijk extra woningaanbod bovenop de 
huidige woningbouwplannen. Met name aan woningen voor starters op 
de woningmarkt en statushouders is momenteel een grote behoefte.

Het geld komt uit het provinciale 
budget voor de restauratie van 48 
rijksmonumenten. Dit jaar krijgen 
onder andere het Westfries Museum 
(Hoorn), Hoeve Overslot (Bergen), 
Trompenburgh (‘s Graveland) en de 
Van Gendthallen (Amsterdam) een 
deel van het beschikbare budget. Er 
is een grote behoefte aan �nanciële 
bijdragen voor restauratieprojecten. 
Dat blijkt uit de vele subsidieaan-
vragen die de provincie de afgelopen 
jaren heeft ontvangen. De subsidie is 
bedoeld voor rijksmonumenten 
zonder woonfunctie, zoals kerken, 
orgels en industrieel erfgoed. Zo 
krijgt dit jaar ook de dorpskerk in 
Heemskerk een subsidie voor het 
restaureren van het orgel, terwijl een 
kerk in Uitgeest geld krijgt voor 
restauratie van de kerktoren. Werk-
zaamheden aan een aantal molens 

kunnen uitgevoerd gaan worden 
want ook de molens ontbreken dit 
jaar niet op de lijst met gehono-
reerde projecten.  

Rijksmonumenten van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat 
rijksmonumenten behouden blijven 
en toegankelijk zijn voor het publiek. 
De restauratie- en herbestemmingen 
dragen hieraan bij, ook is het behoud 
ervan belangrijk voor de werkgele-
genheid in de restauratiemarkt. De 
provincie voert de regie bij de verde-
ling van de subsidiegelden, waarvan 
de helft van het Rijk afkomstig zijn. 
Noord-Holland telt 14.000 rijksmonu-
menten (waarvan 8.000 in 
Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 
provinciale monumenten en enige 
duizenden gemeentelijke monu-
menten buiten Amsterdam.

Provinciale subsidie voor 
kerken Castricum en Limmen
Castricum/Limmen - Voor het restaureren van de kerktoren krijg het 
bestuur van de dorpskerk in Castricum een provinciale bijdrage van 
14.644 euro. Nog eens 30.000 euro komt beschikbaar voor de restauratie 
van het Muller-orgel in deze kerk. Het bestuur van de kerk aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen kan 38.881 euro tegemoet zien voor restauratie.

Castricum - In het Bonhoe�ercollege 
verscheen vorige week woensdag 
aan het eind van de middag opeens 
een kunstwerk in de stijl van Banksy 
aan de balustrade. Het werk laat vier 
schoolmeisjes zien met een boze blik 

en een bordje om: ‘Nee is Nee’, staat 
erop geschreven. Een statement 
tegen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Naar verluidt is niet bekend 
wie dit kunstwerk heeft gemaakt. 
Foto: aangeleverd

Banksy in het Bonhoeffercollege?

Vanaf 27 december tot en met de 
jaarwisseling loopt de campagne 
#Knalweg en krijgen vuurwerkkopers 
op sociale media tips hoe om te gaan 

met hun vuurwerkresten. Op de 
speciale website www.knalweg.nl 
kan iedereen alles nog eens goed 
nagelezen. Ook alle vuurwerkver-

Campagne #Knalweg: samen 
afsteken is samen opruimen
Castricum - Tijdens de komende jaarwisseling mag weer vuurwerk 
worden afgestoken. Voor velen iets om naar uit te kijken. Inmiddels 
weten de meeste mensen wel dat ze voorzichtig moeten zijn met 
afsteken en dat een vuurwerkbril een absolute ‘must’ is. Ook voor 
omstanders. Maar wat weinig mensen weten, is hoe schadelijk vuur-
werkresten zijn. Daarom komt de gemeente Castricum met de campagne 
#Knalweg: samen afsteken, is samen opruimen.

Neem op 1 januari de bezem ter hand en ruim direct de vuurwerkresten op. Foto: 
aangeleverd

kooppunten sluiten zich aan en 
geven bij iedere aankoop een 
speciale �yer mee. Daarin staat hoe 
vuurwerkresten het beste opgeruimd 
kunnen worden. Doen dus!

Vuurwerkresten zien er niet alleen 
vies uit, ze zijn ook gevaarlijk en 
vooral heel schadelijk voor het 
milieu, planten en dieren. Vuur-
werkresten bevatten plastics en 
giftige metalen zoals koper, barium 
en antimoon. Als deze in de grond 
terecht komen, richten ze veel 
schade aan. Uiteindelijk komen ze 
ook in het grondwater terecht met 
alle gevolgen van dien. Bovendien 
zijn niet ontbrande vuurwerkresten 
ook nog extra gevaarlijk voor 
kinderen en huisdieren. Reden voor 
de gemeente Castricum om 
campagne te voeren.

Tips om vuurwerk veilig op te 
ruimen
Vuurwerk opruimen is zo gedaan. 
Doe het bij voorkeur direct op 1 
januari, juist ook als het regent. Dan 
lekken er zo weinig mogelijk resten 
in de grond. Als je het met elkaar 
doet, met familie, vrienden of buren, 
is het ook nog eens gezellig. Veeg de 
vuurwerkresten bij elkaar en maak ze 
nat. Dan kunnen niet-ontbrande 
delen geen schade meer aanrichten. 
Houd om dezelfde reden huisdieren 
en kinderen uit de buurt. 
Doe het natgemaakte vuurwerk in 
een vuilniszak en gooi het in de grijze 
restafvalcontainer. 
Weinig werk en de natuur is je dank-
baar. Door even samen op te ruimen, 
voorkomen we veel schade. Doen 
dus!

Poppentheater Belletje Sterk komt in de herfstvakantie naar archeologiemuseum 
Huis van Hilde. Foto: Huis van Hilde

In Huis van Hilde is een speciale 
expositie ingericht over duurzaam-
heid van kleding. In een soort bele-
venisroute leer je via diverse 
opdrachten waar de mens�guren in 
Huis van Hilde vroeger hun kleding 
van maakten en wat de archeoloog 
van de toekomst terug zal vinden 
van jouw kleding. Maar willen we dat 
eigenlijk wel…?

Voorstellingen en verhalen
In de kerstvakantie komt poppenthe-
ater Belletje Sterk naar Huis van Hilde 
met een speciale poppentheater-
voorstelling over Kleine Hilde en na 
a�oop kun je zelf speelgoed uit de 

tijd van Hilde maken. Ook meester-
verteller Bastiaan de Zwitser is weer 
van de partij met oude sprookjes in 
een nieuw jasje en er worden 
speciale kinderrondleidingen 
gegeven met verhalen over Cees de 
Steentijdman, Kjeld de Friese 
koopman en natuurlijk over Hilde.

Creatieve workshops
Van oude spullen kun je mooie 
nieuwe schatten maken! Dat ontdek 
je in de creatieve workshops waarbij 
je kan knutselen met restmaterialen 
onder leiding van MooiZooi. Ook de 
Creatieve Wieven komen naar Huis 
van Hilde voor een workshop kleding 

Veel extra activiteiten Huis 
van Hilde tijdens kerstvakantie
Castricum - De kerstvakantie staat weer bol van de activiteiten in archeo-
logiemuseum Huis van Hilde. Het museum is sowieso al een bezoekje 
waard met haar archeologische schatten en reconstructies van vroegere 
bewoners van onze provincie, maar in de kerstvakantie is er extra veel te 
doen. Wat kunnen we leren van hoe de mensen vroeger leefden om nu 
goed en duurzaam bezig te zijn?

pimpen. Neem je oude spijkerbroek, 
T-shirt of tas mee en maak er iets van 
wat je weer wilt dragen!

Metaaldetectie
Vind je een oude munt of een nieuw 
blikje? Detectiespecialist DJLAAN 
leert je alles over metaaldetectie. 
Waar kun je het beste zoeken? Hoe 
werkt een metaaldetector en wat 
moet je doen als je iets gevonden 
hebt? Natuurlijk ga je ook naar 
buiten om te speuren naar sporen 
van vroeger of nu.

Nieuwe speurtocht
Huis van Hilde heeft ook een nieuwe 
speurtocht gemaakt die je in de 
kerstvakantie voor het eerst kunt 
doen! Met aanwijzingen en zoek-
plaatjes help je Aak zijn huisgenoten 
in Huis van Hilde te leren kennen en 
de vondsten te ontdekken uit hun 
tijd.

Als een echte archeoloog
Naast alle extra activiteiten is kun je 
natuurlijk ook terecht in ArcheoLab 
waar je vondsten kunt vasthouden, 
onderzoeken en ontdekken waar het 
vroeger voor gebruikt is, Ook de 
ArcheoHotspot waar je in de huid 
kruipt van een archeoloog en kunt 
helpen met het sorteren van een 
beerput is extra geopend. Heb jij als 
eerste je beerputbingokaart vol?

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.huisvanhilde.nl om te 
zien op welke dagen welke activi-
teiten gepland zijn. Alle activiteiten 
zijn gratis na toegang tot het 
museum. Voor de voorstelling van 
Belletje Sterk, de workshop metaal-
detectie en de verhalenverteller is 
aanmelden via de website verplicht 
i.v.m. een max. aantal deelnemers.





10 inderegio.nl • 28 december 2022

Sinds de start van de BUCH-werkor-
ganisatie is de intentie om op één 
locatie te werken. Het gemeentehuis 
krijgt een nieuwe locatie, waar de 
gemeente samen met de biblio-
theek en het vrijwilligersinformatie-
punt diensten aan zal bieden. Voor 
Heiloo betekent dit een nieuw, 
duurzaam en multifunctioneel 
gemeentehuis waar inwoners hun 
zaken met de gemeente kunnen 
regelen en tegelijkertijd aan de lees-
tafel van de bibliotheek kunnen 
aanschuiven. De gemeente Heiloo 
kocht daarvoor het oude Rabobank-
gebouw aan de Stationsweg aan en 
verhuist volgend jaar naar deze 

nieuwe locatie.
Het college van de gemeente Heiloo 
wil het huidige gemeentehuis van 
Heiloo gedeeltelijk inrichten als 
tijdelijke opvanglocatie voor onge-
veer 89 Oekraïners. Het monumen-
tale gedeelte van het gemeentehuis 
blijft in gebruik bij het college van 
burgemeester en wethouders, de 
gemeenteraad en ambtenaren. Ook 
de publieksbalies blijven gewoon 
open en op de huidige plek.

Kwalitatieve opvang
Het college wil vluchtelingen die al 
maanden in crisisopvang verblijven 
kwalitatieve opvang bieden waar ze 

beschikken over een eigen woon-
ruimte met meer privacy. Deze 
opvang duurt ongeveer twee jaar. 
Op dit moment zitten Oekraïense 
vluchtelingen in de crisisopvang 
Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hier 
woont en slaapt iedereen in een 
grote zaal. Burgemeester Mascha 
ten Bruggencate: ,,Het is heel �jn dat 
we in een deel van ons huidige 
gemeentehuis de deuren straks 
kunnen openen voor Oekraïense 
vluchtelingen. Voor mensen die, 
straks al ruim een jaar geleden, hun 
land ontvluchtten vanwege de 
Russische invasie. Mensen die we 
bijna een jaar geleden een warm 
welkom boden op crisisopvangloca-
ties. Na zo’n lange periode wil je 
mensen wat meer privacy bieden. 
Een eigen plek, met wat meer 
comfort. We kijken er naar uit om 
onze directe ‘buren’ straks te 

verwelkomen.’’

Planning
Eind januari ligt dit voorstel van het 
college bij de gemeenteraad. Als de 
gemeenteraad instemt kunnen de 
werkzaamheden starten aan het 
einde van het eerste kwartaal van 
2023. De werkzaamheden zullen 
ongeveer drie maanden duren. De 
verwachting is dat in het tweede 
kwartaal van 2023 de bewoners 
welkom geheten kunnen worden.

Locatie gemeentehuis
Wethouder Wonen Ronald Vennik 
vult aan: ,,Kortgeleden was ik bij de 
crisisopvang Onze Lieve Vrouw ter 
Nood. De gesprekken waren 
bijzonder en aangrijpend. Je beseft 
op zulke momenten hoe het voor 
mensen moet zijn om al die tijd al in 
stapelbedden te slapen en nage-

noeg zonder privacy te wonen. Met 
de verhuizing van het gemeentehuis 
naar de Stationsweg is het huidige 
gemeentehuis in beeld gekomen als 
kansrijke locatie voor kwalitatieve 
opvang van Oekraïners. Over twee 
jaar willen we op deze locatie sociale 
huurwoningen realiseren, daarover 
heeft de raad een motie ingediend. 
Dat het pand nu al gedeeltelijk 
bewoond gaat worden past dus ook 
helemaal in die toekomstige functie.’’

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van het gemeente-
huis worden uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst in het 
gemeentehuis, naar verwachting 
eind januari of begin februari. 
Iedereen met vragen over de 
opvang van de Oekraïners is 
welkom. Kijk op www.heiloo.nl voor 
meer informatie over de opvang.

Heiloo - De gemeente Heiloo wil Oekraïense vluchtelingen tijdelijk gaan 
opvangen in het huidige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. In de 
rechtervleugel van het pand zouden maximaal 26 woonunits gereali-
seerd kunnen worden. Volgens jaar vertrekt de gemeente sowieso uit het 
pand.

BUCH-gemeente Heiloo wil Oekraïense 
vluchtelingen opvangen in gemeentehuis

Door Aart Tóth

Simone werd dus in 1982 geboren in 
Zuid-Scharwoude, waar ze maar één 
jaar verbleef toen Ida en Johan 
verhuisden naar Castricum. Mede 
daardoor voelt zij zich een echte 
Castricummer. Ida startte met ‘Bij 

Bakker’ en Johan een glashandel. 
Simone stortte zich na de kleuter-
school op de basisschool en wel 
Augustinusschool, gevolgd door JP 
Thijsse College en Nova College waar 
het kappersvak werd bijgebracht. 
Dat kappersvak vult ze naar eigen 
behoefte in met dochter, echtgenoot 

en eigen hoofdhaar. De meerdere 
creativiteit kon zij kwijt in de toen-
malige winkel van Ida, die in latere 
instantie naar haar overging als eige-
naar. Daarvóór leerde ze haar Hans 
kennen, waar ze na een heerlijke tijd 
mee trouwde in 2010. Uit dat huwe-
lijk is intussen een prachtige dochter 

voortgekomen, genaamd Maud, die 
alweer acht jaar is.

Herstart
In de snoepwinkel voor kunstenaars 
kon zij volop haar creativiteit kwijt 
met het geven van workshops en 
persoonlijke adviezen op velerlei 
kunstzinnig gebied. ,,Ik ben 1 
september helaas gestopt met mijn 
winkel Bij bakker, ‘de snoepwinkel 
voor kunstenaars’. Sindsdien werk ik 
in Alkmaar bij Groothuizen, een net 
zo mooie kunstenaarsbenodigdhe-
denwinkel. Ik moet wel even kwijt 
dat ik de dames van de ‘Verloskunde-
praktijk Castricum’, die nu op de 
plaats zitten op nummer 102, alle 
succes toewens.

Daarbij geef ik workshops en demon-
straties in Noord-Holland en Zuid-
Holland voor Royal Talens, een 
bekend verfmerk voor kunstzinnige 
gebruikers. Daarbij zit ik zelf sinds 
kort op naailes’’, aldus Simone. Buiten 
dat kunstzinnig tekenen en schil-
deren haar vakgebied is, is het ook 
nog haar hobby. Net als koken en 
taarten bakken. Vandaar de jaarlijkse 
appeltaartenwedstrijd tijdens een 
laatste Seizoenmarkt in het jaar.

Favoriete vakantielanden?
Portugal en dan de Algarve is echt 
haar favoriet vanwege de sfeer, vrien-
delijke mensen en lekker weer. ,,Maar 
we komen ook veel in Frankrijk, 
omdat mijn ouders daar wonen voelt 
dat ook als een tweede thuis, met 
ook heerlijke temperaturen.’’ En haar 
indrukken wat betreft sporterva-
ringen? ,,Die zullen we maar over-
slaan.’’ Ondertussen is Simone ook 
bezig met het organiseren van 
evenementen, markten etc. voor het 
komende seizoen voor Castricum. 
Wat betref haar vrijwillige inzet in 
Castricum? Ze helpt al vele jaren de 
winkeliersvereniging Dorpshart van 
Castricum bij het organiseren, 
regelen van dingen en aanbrengen 

van ideeën. Sinds ze gestopt is met 
de snoepwinkel werkt ze ook voor 
het Ondernemersfonds van het 
Dorpshart Castricum. Daarbij haar 
inbreng bij ‘Kids in Concert’ met een 
geweldig goed doel voor de 
opbrengst en recentelijk het ‘Castri-
cums Smaakmakers Festival’ plukken 
de vruchten van haar inbreng.

Wensen voor Castricum?
Dat heeft Simone zeker: ,,Ik hoop 
vooral op niet te veel leegstand! Het 
Dorpsplein wil ik heel graag weer 
enthousiasmeren om samen te 
werken. Het is voor het dorp zo leuk 
als er een goede sfeer is op het 
prachtige Dorpsplein. Dat daarbij 
onze knusse bioscoop eindelijk eens 
een mooie plek krijgt, waar ze 
kunnen uitbreiden. Ik ben trots op 
alle evenementen die we organi-
seren, Candlelight & Smaakmakers 
Festival waren dit jaar de twee 
grootste en ik ben heel blij dat ik deel 
uitmaak van deze teams. Een beetje 
meer inzet van detailhandel en 
horeca zou wel wenselijk zijn, om 
Castricum nog meer op de kaart te 
zetten en toekomstperspectief te 
geven. Dat is wenselijk voor die 
ondernemers, maar ook voor de leef-
baarheid in ons heerlijke dorp’’, sluit 
Simone Veldt-Bakker af.

Castricum - Een opvallende vrolijke verschijning in onze gemeente is de intussen 40-jarige Simone Maria 
Bakker, of zoals ze nu genoemd wordt Simone Veldt-Bakker. Recentelijk bekend bij vele kunstzinnig ingestelde 
plaatsgenoten en daarbuiten als de uitbater van de snoepwinkel voor kunstenaars ‘Bij Bakker’ aan de Dorps-
straat 102. Dochter van Ida en Johan Bakker. Verder is Simone een ontzettend positieve drijfveer voor het 
Dorpshart als medeorganisator van de Seizoenmarkten, Candlelight Shopping en meer. Als fanatieke vrijwil-
liger geeft ze daarbij nog medewerking aan ‘Kids in Concert’ en recentelijk ‘Castricums Smaakmakers Festival’.

Wie is nu eigenlijk Simone Veldt-Bakker?
In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaar-
heid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Simone en haar broer Rob Bakker in 
1986/1987 in de tuin aan de 
Dorpsstraat 102. Foto: aangeleverd

Simone Veldt-Bakker zoals we haar in de gemeente Castricum tegenwoordig tegenkomen. Foto: Aart Tóth



De puzzel ‘Trots op Castricum’ 
toont toeristische trekpleisters 
en bezienswaardigheden 
in en rond de gemeente 
Castricum. Een mooie puzzel 
van duizend stukjes, voor 
veel uurtjes aangenaam 
puzzelplezier. Deze puzzel is 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum. 
Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze 
puzzel mogen we deze week 
een exemplaar van deze mooie 
puzzel verloten.

Mail de oplossing voor 
maandag 2 januari naar 
puzzel@castricummer.nl

12 56 49  1 28 37  

17 7 67 43  50 15 8  

12 22 57 64  49 54 35 40 61

45 47  69 27 32 16 66 39 49

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 boom  6 bekwaam  12 ploegsnede  14 jaartel-
ling  15 ego  17 denkbeeldige aardcirkel  20 zijns inziens  21 
sneu  22 Noorse godheid  23 halsbont  24 oosterlengte  25 
karakter  27 pret  30 domina  31 grensbewaking  33 dader  
35 lofspraak  37 riv. in Limburg  38 niets uitgezonderd  40 
snack  42 nauwe straat  46 uitgelezen  48 bijwoord  50 kunst-
matige inseminatie  51 rookgerei  53 ar  54 dierengeluid  55 
persbureau  56 op de wijze van  58 voordat  59 de dato  60 
likdoorn  64 tijdelijk  65 span  66 fris  68 gymnastiekoefening  
69 gevleugeld paard.

Verticaal: 1 hoofdstuk  2 deo volente  3 eveneens  4 keu-
kenkruid  5 soort hert  7 liefkozing  8 uurwerk  9 kwaad  10 
uitroep van afkeer  11 leegloper  13 grote bijl  16 gewicht  18 
wiel  19 opstootje  20 plag  25 liefdegift  26 roeiwedstrijd  28 
brief  29 danig  32 usus externus  34 Gedeputeerde Staten  
36 profeet  37 pl. op Ameland  39 smaldeel  40 buisverlichting  
41 kettingring  43 huldeblijk  44 pers. vnw.  45 Hongaarse 
dans  47 afloop  49 ontkenning  52 opening  53 plaaggeest  
57 deel v.h. oor  60 wandversiering  61 bladgroente  62 in 
orde  63 godin v.d. aarde  65 sine dubio  67 de lezer heil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

Castricum - Corona stak een paar jaar een spaak in het wiel, maar dit keer gaat de traditionele Nieuwjaarsduik op zondag 1 januari gewoon door. De organisatie is dit keer in handen van strandpaviljoen 
Deining. Dit is tevens de plaats waar men zich kan verzamelen. Om 13.45 uur begint de warming-up onder begeleiding van Wendy Beentjes. Het startschot wordt om 14.00 uur gelost. Het is zaak om op 
tijd aanwezig te zijn. Op Nieuwjaarsdag is het parkeren bij PaanZEE gratis. De reddingsbrigade is aanwezig. Tekst en foto: Henk de Reus

Traditionele Nieuwjaarsduik gaat door

LEZERSPOST

The year 2022, this is the year I was determined to �nd my future wife. 
This is the year I met you. 

My life has signi�cantly changed since then. 
All the problems I previously had don’t seem to impact me as much, 

because at the end of the day I can always lay beside you. 
Mother of pearl I wouldn’t trade you for another girl. 

I wrote this in a newspaper to show you that I always knew you would be 
my future wife.

Gijs

Dear Lika,
Castricum - Bij een aanrijding op de 
N203 tussen Castricum en Uitgeest 
zijn maandagmiddag meerdere 
mensen gewond geraakt. Zeker twee 
mensen zijn door ambulancemede-
werkers overgebracht naar een 
ziekenhuis. Bij de aanrijding waren 
vijf auto’s betrokken. Eén van de 
voertuigen belandde deels in de 
sloot naast de weg. Een traumaheli-
kopter landde op de rijbaan, die 
mede daarom geheel werd afge-
sloten. De politie startte een uitge-
breid onderzoek naar de oorzaak van 
de aanrijding. Mogelijk is één van de 
betrokken vlak ervoor onwel geraakt.

Vijf voertuigen betrokken bij aanrijding op N203

De ravage op de N203 maandagmiddag.
Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter
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AGENDA
DONDERDAG 29 DECEMBER

Knutselen van 11.00 tot 14.00 uur 
in bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Thema: winter. Info op 
www.pwn.nl/eropuit.

Pubquiz on Tour om 20.30 uur bij 
Club 22 aan de Dorpsstraat 22 in 
Castricum. Minimaal vier 
personen per team, deelname 
kost 2,50 euro per persoon. 
Aanmelden via info@club-22.nl of 
bel 
06 52695430.

ZATERDAG 31 DECEMBER

Strand- en duinloop om 10.30 uur 
bij AV Castricum aan de Zeeweg 4 
in Castricum. Afstanden 2,2, 4, 
10,1 en 15 kilometer. Inschrijven 
via www.inschrijven.nl of aan de 
start. Foto: Bert Oudendijk

ZONDAG 1 JANUARI

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

Nieuwjaarsduik om 14.00 uur bij 
strandpaviljoen Deining op het 
strand bij Castricum. De warming-
up start om 13.45 uur. Gratis 
parkeren bij PaanZEE.

Nieuwjaarsborrel van 17.00 tot 
20.00 uur bij grand café Balu aan 
de Dorpsstraat 35a in Castricum 
met optreden van zanger Nick 
Stricker. Toegang gratis.

WOENSDAG 4 JANUARI

Voorstelling ‘Hans en Grietje in 
het giga-groene bos’ door Theater 
Poppekus om 11.00, 13.00 en 
15.00 uur in bezoekerscentrum 
De Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Info op www.pwn.nl/
eropuit. Foto: Theater Poppekus

EXPOSITIES
Ruim tweehonderd kerststallen te 
zien in de Jacobuskerk in Akers-
loot (ingang Julianaweg) tot en 
met 1 januari dagelijks tussen 
14.00 en 16.30 uur. Op 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 schil-
derijen tot 1 februari in de 
ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein 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.tuinvankapi-
teinrommel.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 
geschiedenis van de Castricumse 
spoorlijn is tot en met april 2023 
te bezichtigen 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.

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

OVERLEDENEN
Akersloot: 29-11-2022 Louis Maria 
van Wees, echtgenoot van Maria J. 
van Keulen. Castricum: 12-11-2022 
Aaltje Henderika Feijen, weduwe 
van Willem Meij. 16-11-2022 
Jannetje Klooster, weduwe van Jan 
Breggeman. 22-11-2022 Anna Maria 
Hortense Endel. 30-11-2022 Grietje 
Zijlstra, weduwe van Jacobus J. 
Burgering. 06-12-2022 Cornelis 
Johannes van Weenen. 07-12-2022 
Lucia Christina Lute, weduwe van 
Jacobus de Haan. 08-12-2022 
Hendrik Anton Bergman, gehuwd 
met Ineke van Wort. 8-12-2022 
Adriana Johanna Theresia Noussen, 

weduwe van Bernardus J.H. Peters. 
09-12-2022 Johan Valentijn Sondij, 
gehuwd met Cornelia M. van Ruiten. 
Limmen: 18-11-2022 Petrus Baltus, 
weduwnaar van Maria G. van Nielen. 
Eerder van Engelina Metzelaar. 
21-11-2022 Adelva Verginia de Graaf. 
22-11-2022 Elisabeth Maria Beentjes, 
weduwe van Johannes A. Baltus. 
25-11-2022 Lina Ida Charlotte van 
de Voorde, weduwe van Willem 
Noordhoek. 05-12-2022 Albertine 
Dorothea van Mensch, weduwe van 
Willem P.J. Bremmers. 07-12-2022 
Ingeborg Regina Maria Genee, 
gehuwd met Cornelis M. Kuijs. 

GEBOORTES
Castricum: 19-11-2022 Kjartan Bryn 
Liljuson van Heugten, zoon van 
Remy P. van Heugten en Lilja B. 
Hermannsdóttir. 15-12-2022 Gijs 

Cornee Michiel Knol, zoon van 
Richard Knol en Michelle Gerlofsma. 
Limmen: 03-12-2022 Jasmijn Petra 
Hes, dochter van Reynoldus J.P.N. 
Hes en Suzanne A.M. Valkering. 
12-12-2022 Pleun Hendrikje Nicolaas 
van Drie, dochter van Niek van Drie 
en Irene A.E. van Smeerdijk. Akers-
loot: 10-12-2022 Arthur Kruit, zoon 
van Kevin-Mike Kruit en Maura 
Mulderij. Elders: 28-11-2022 Timo 
Johan van Veen, zoon van Dominik 
V. van Veen en Evelien A. Kramer. 
29-11-2022 Emilia Catharina Nijssen, 
dochter van Roeland D. Nijssen en 
Sterre A-C. Beuger.

HUWELIJK/GEREGISTREERD 
Castricum: 22-11-2022 Dennis B. 
Gerrits en Karen K. Thomas Pillay. 
25-11-2022 Ignatius G. Koot en 
Esther J.C. Liefting.

Door Aart Tóth

Uiteraard zijn zij niet de enige hore-
caondernemers die acte de présé-
ance geven op 2 en 3 september. 
Ook restaurants Annapurna, Brutaal, 
Okawari en meer zijn vertegenwoor-
digd, net als grand café Balu en 
Johnny’s. Wat te denken van een 
mobiele tap van brouwerij Dampeg-
heest, foodtrucks, suikerspin en 
slagerij Van der Meer met heel veel 
gegrild lekkers!

Uiteraard zullen er nog uitbaters op 
het laatste moment aansluiten, 
maar dat blijft een verrassing. Wij 
bezochten dus restaurants Carter en 
’t Eethuysje en konden meekijken 
en luisteren hoe zij zich voorbe-

reiden. Mede omdat er op het Kerk-
plein een gelegenheid komt met 
optredens willen zij zich zeer posi-
tief presenteren aan de bezoekers 
hiervan. Hetzelfde zal plaatsvinden 
op het Dorpsplein en Bakkers-
pleintje, waar ook podia staan 
opgesteld.

Het Kerkplein is buiten een plaats 
voor optredens natuurlijk ook plaats 
voor terrassen van Carter en ’t 
Eethuysje, waar u buiten genieten 
van optredens en kunt proeven van 
heerlijke culinaire hoogstandjes. ’t 
Eethuysje doet dat via een food-
truck, waar je tegen minimale 
vergoeding kunt genieten van veel 
lekkernij waaronder; Crispy softshell 
krab op een gestoomd broodje, 

Birria taco met runderstoof, rijst-
�ensjes met Pekingeend en een 
briochebroodje met kreeft. Uiter-
aard te nuttigen met een heerlijk 
drankje op het terras.

Restaurant Carter heeft weer heel 
andere smulpartijen via een Japanse 
Konro houtskoolgril. Verder serveren 
ze Iberico rib�ngers (varkenssoort 
die voornamelijk eikels eet). Dan 
nog buikspek en gamba’s van die 
grill. Verder voor de culinaire lief-
hebbers oesters die ze buiten gaan 
opensteken, met de klassieke smaak 
zoals rode wijnazijn met �jn 
gesneden sjalot. Dan zijn er natuur-
lijk nog de extra speciale burgers en 
streetfood in veler variëteiten. Qua 
drank zijn er drie cocktails; Moscow 
Mule, Paloma en Amaretto Sour. Zo 
staan Jan Wittebrood (Carter) en 
Marieke Bakker (’t Eethuysje) klaar 
op 2 en 3 september om u te 
vermaken op het Kerkplein met 
optredens en heerlijkheden.

Castricum - Ze staan werkelijk te springen om zich te presenteren tijdens 
het ‘Castricums Smaakmakers Festival’; Restaurant Carter en Restaurant 
’t Eethuysje, beide gelegen aan de Dorpsstraat en Kerkplein. Deze twee 
lichten we er even uit in hun voorbereidingen naar het ‘Castricums 
Smaakmakers Festival’.

Castricums Smaakmakers 
Festival: wie doet er mee?

Jan Wittebrood (Carter) en Marieke Bakker (’t Eethuysje) al in juichstemming om u te vermaken. Foto: Aart Tóth

Castricum - Het parahockeyteam 
van Mixed Hockey Club Castricum 
(MHCC) is geselecteerd voor deel-
name aan de Olympische Spelen in 
Berlijn. Men is een crowdfundactie 
gestart om de onkosten te kunnen 
dekken. Het geld is voor de aanschaf 
van trainingspakken, maar ook voor 

extra sticks, bitjes, handschoenen en 
scheenbeschermers voor de 
trainingen. 

Via www.unieksporten.nl/crowdfun-
ding/784/iedereen-hoort-erbij-en-
daar-zijn-we-trots-op kan men een 
bedrag naar keuze doneren. 

Crowdfunding: geld nodig 
voor parahockeyteam MHCC
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Lille – Wie een korte stedentrip wil 
maken naar een stad die niet te ver 
rijden is met de auto, zou eens aan 
de Franse stad Lille kunnen denken. 
Lille, in het Vlaams Rijsel genoemd, 
ligt in Frankrijk even voorbij het 
Vlaamse Kortrijk. Lille is bij velen 
bekend door de grote jaarlijkse 
braderie, die in het eerste weekend 
van september plaatsvindt en veel 
bezoekers trekt. Beter is om de sfeer 
van deze veelzijdige stad in rustige 
tijden op te snuiven.  

Beste van twee óf drie werelden?
Lille is een sympathieke stad van 
twee werelden, misschien zelfs drie. 
De stad staat namelijk op trendy en 
klassieke pilaren van het goede 
Belgische en Franse leven. Deze 
culturen zijn door de eeuwen met 
elkaar verweven. Tevens is er een 
Britse invloed in Lille terug te vinden. 
Het gerecht ‘Welsh’, een stevig 
gerecht van eieren en kaas, staat 
vaak op het menu en komt oorspron-
kelijk uit Wales. Lille is een bourgon-
disch genoegen en paradijs. Culinair 
gezien staat Lille op een zeer hoog 
en veelzijdig niveau, waar weer de 
invloed van de gezamenlijke 
Vlaamse, Franse én Britse keuken in 
terug te vinden is. Eigenlijk is iedere 
wereldkeuken wel in Lille te vinden. 
Lille is wat dat betreft een absolute 
aanrader voor de liefhebbers van een 
zalig gastronomisch weekend. 

Zo vind je tevens een keur aan 
ambachtelijke chocolatiers en patis-
siers, waarvan de etalages al een lust 
voor het oog zijn met pralinés en 
macarons. Daarnaast kun je voor een 
groot assortiment Belgische bieren 
goed toeven in de vele cafés in de 
stad. Maar ook de wijnliefhebber 
komt aan zijn trekken door een keur 
aan wijnbarretjes, waar uitstekende 
wijnen worden geschonken.  

Vieux Lille
Lille is een fraaie stad met een eigen 
en bewogen geschiedenis. Een stads-
wandeling door de wijken van ‘Vieux 
Lille’, het oude stadscentrum, is 
daarom een must. De mix van 
Vlaamse en Franse bouwstijlen is 
duidelijk te zien. De schattige 
straatjes in Vieux Lille zijn vaak nog 
bestraat met kinderhoofdjes. Iedere 
keer ontdek je weer iets nieuws. Ruik 
hier ook iedere ochtend het versge-
bakken stokbrood, de pains au 
chocolat en croissants, van de 
‘boulangerie’ op de hoek.  Rondom 
het mooie centrale Place Charles de 
Gaulle, bevinden zich onder meer de 
prachtige Oude Beurs, waar op de 
binnenplaats dagelijks een gezellige 
boekenmarkt wordt gehouden. Het 
opzienbarende en herkenbare 
gebouw van de Kamer van Koop-
handel met het beroemde belfort is 
van heinde en verre aan de horizon 
te zien en misschien wel het 
bekendste symbool van de stad. Lille 
beschikt verder over een prachtig 
operagebouw. Op dit moment zijn 

de gebouwen ’s avonds verlicht in 
geelblauwe kleuren, uit solidariteit 
met de Oekraïners, die lijden onder 
het Russische oorlogsgeweld. 

Charles de Gaulle
Dat het centrale plein de naam van 
Charles de Gaulle draagt is niet 
toevallig. Lille is de geboortestad van 
generaal en president Charles de 
Gaulle. Zijn geboortehuis aan Rue de 
Princesse fungeert thans als museum 
en kan bezocht worden.

Gezellige studentenstad: Lille leeft!
De gezelligheid van Lille wordt stevig 
ge�ankeerd door het studenten-
leven. De stad beschikt over twee 
gerenommeerde universiteiten: Les 
Universités Catoliques,  gevestigd in 
de stad zelf en de wetenschappelijke 
faculteiten van Université de Lille, die 
even buiten Lille liggen in het voor-
stadje Villeneuve d’Ascq, snel te 
bereiken via de metro. De studenten 
houden zich op vrijdag- en zaterdag-
avond/nacht graag op in het oude 
centrum van Vieux Lille. Lille kent 
daarom een levendig en gezellig 
nachtleven.  

Shoppen in Lille
Koopjesjagers en winkelliefhebbers 
kunnen in Lille goed inkopen doen. 
Nabij het station Gare Lille Europe, 
ligt het grote overdekte winkelcen-
trum Euralille, met onder meer een 
gigantische Carrefour hypermarché. 
In de gezellige binnenstad kun je ook 
goed winkelen. Daar is het grote luxe 
warenhuis Printemps gevestigd. 
Allerlei soorten winkel zijn eigenlijk 
in Lille goed vertegenwoordigd en 
slagen doe je er zeker. Maar mis-
schien zijn nog wel het leukst en het 
meest bijzonder de specialistische 
winkeltjes in de kleine straatjes van 
de wijk Vieux Lille. Het is er heerlijk 
om rond te slenteren en deze zaakjes 
stap voor stap te ontdekken. 

Reistip
Wie een weekje over heeft, doet er 
goed aan om de diverse steden te 
bezoeken op de route naar Lille. Zo 
passeer je onder meer Antwerpen, 
Gent, Brugge en Kortrijk. Allemaal 
even prachtig met hun eigen sfeer en 
geschiedenis. Ook steden als Ieper en 
Doornik zijn van hieruit te doen. 
Combineer dat met Lille en je hebt 
de ultieme stedenvakantie!

Stadswandeling door het oude Lille
Place Charles de Gaulle.

Lille verlicht in kleuren Oekraïense vlag.

Kamer van Koophandel met belfort.

Lille is supergezellig.

Geboortehuis Charles de Gaulle.

Boekenmarkt in de Oude Beurs.

Heerlijke specialiteiten als macarons.
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Regio - Het lag in de bedoeling om 
de Integrale Crisisdienst Jeugd (ICJ) 
in de regio Noord-Holland-Noord 
onder te brengen bij Veilig Thuis, een 
organisatie die opereert onder de 
vlag van de GGD. Nu is de ICJ nog in 
handen van een consortium van 
jeugdhulpverleners die contracten 
hebben met de gemeenten. 
Gebleken is dat allerlei interne strub-
belingen bij de betrokken partijen 
het samengaan tot nu toe in de weg 
staan. Er is uitstel aangevraagd voor 
het integreren van de ICJ bij Veilig 
Thuis tot in 2024. D66 Castricum 
heeft er een reeks vragen over 
gesteld aan het college van B en W. 
De fractie wil weten sinds wanneer 
het college op de hoogte is van deze 
problemen, welke kosten tot op 
heden zijn gemaakt en welke kosten 
nog te verwachten zijn.

Cultuurverschillen
De onderlinge cultuurverschillen 
tussen de betrokken organisaties 
zouden van dien aard zijn, dat het 
geen simpele opgave is om ze samen 
te voegen. 
Men probeert die klus te klaren 
zonder daarbij teamleden te 
verliezen. Zij moeten immers het 
feitelijke werk doen: zorg verlenen 
aan de jeugd die dat nodig heeft. 
D66 wil naar aanleiding hiervan 
weten of vooraf een risicoanalyse is 
gemaakt en of er sindsdien 
verschillen aan het licht zijn 
gekomen die vooraf niet waren 
voorzien. 
De fractie wil alle feiten met betrek-
king tot de ICJ boven tafel hebben en 
dringt, gezien de ernst van de situ-
atie, aan op snelle beantwoording 
van de vragen.

D66 Castricum stelt vragen over 
Integrale Crisisdienst Jeugd

Of het nu gaat om vragen over geld 
of schulden, om eenzaamheid, 
verwerking van verlies, leven met 
een beperking of opvoedingspro-
blemen: vanaf 1 januari staat MEE & 

de Wering voor u klaar. De over-
dracht is in goed onderling overleg 
tot stand gekomen. Socius was in de 
afgelopen jaren voor deze taken 
actief in Castricum en Uitgeest, 

MEE & de Wering neemt 
begeleiding over van Socius
Castricum/Uitgeest - Inwoners van de gemeenten Castricum en Uitgeest 
kunnen voortaan bij MEE & de Wering terecht voor maatschappelijk werk 
en sociaal juridische dienstverlening. Socius Maatschappelijk Dienstver-
leners voerde deze taken tot nu toe uit, maar draagt ze per 1 januari over.

Castricum - Inderdaad: dames en te weinig heren vanaf 40+ tot wel 70+ zijn 
sportief maar ook zeker sociaal bezig onder leiding van Mariska Tauber. 
Juist rond de kersttijd worden tijdens Zumba®-lessen de bloemetjes buiten 
gezet en is het leven de lol. Juist voor die groep is het sociale aspect heel 
belangrijk. 
Uitgedost als kerstvrouw gaan ze heerlijk uit hun bol bij clubMariz en sluiten 
ze af met een heerlijke kop warme chocolade.

40+ en 65+ aan de Zumba®
Leve de lol met Zumba®. Tekst Aart Tóth / Foto Luut Gri�oen

Castricum - Ook dit jaar verzorgen 
de leden van koor Cantare tulbanden 
voor de Voedselbank. Het is de 
tiende keer dat het koor zich inspant 
om de cliënten van de Voedselbank 
een extraatje te kunnen geven in de 
voor hen moeilijke tijd. Het koor 

verzorgde ook een optreden in de 
Boogaert. De bewoners van het 
woonzorgcentrum kregen boven-
dien advocaat met slagroom, glüh-
wein en chocolademelk. ,,Dit geeft 
ons een mooi kerstgevoel’’, aldus de 
koorleden. Foto: aangeleverd

Cantare verzorgt tulbanden 
voor Voedselbank

De veelal meerstemmige liederen 
waren niet eenvoudig, maar klonken 
zeer geslaagd. De muziek nodigde 
uit tot meezingen en dat deed het 
publiek dan ook ‘uit volle borst’. Zo 
ontstond een concert in warme 
kerstsfeer waaraan ieder deelnam. 
Intermezzo’s werden verzorgd door 
Maas Beitler en Huib Bakker, waarbij 

Huib een fabel vertelde, geïnspireerd 
op de verhalen van Toon Tellegen. De 
fabel vertelde een verhaal over een 
bijzondere dierenwereld waarin 
dieren samen ervoor zorgen dat één 
van hen weer een huis heeft. Tegelijk 
bracht dit verhaal onder de aandacht 
hoe groot de waarde is van een huis 
om in te wonen: in deze tijd geen 

vanzelfsprekendheid. Glühwein en 
kerstbrood sloten het concert in 
kerstsfeer af. Bent u enthousiast 
geworden om mee te doen met het 
koor van De Witte Duif, dan bent u 
van harte welkom om mee te repe-
teren voor het volgende project. 
Zangervaring is niet noodzakelijk om 
mee te kunnen doen. Op woensdag 
18 januari om 19.30 uur vindt in de 
Schakel (naast de dorpskerk, Kerkpad 
1 in Castricum) de presentatie plaats 
van het nieuwe project en maakt het 
koor gelijk kennis met de eerste 
liederen.

Sfeervolle kerstzang in de dorpskerk
Castricum - Op woensdagavond 21 december stroomde het publiek de 
dorpskerk van Castricum binnen voor een kerst-meezingconcert, 
verzorgd door het projectkoor van Stichting De Witte Duif Castricum. Het 
koor, onder leiding van Marianne Beitler, bracht Nederlands- en Engelsta-
lige kerstliederen ten gehore.

terwijl MEE & de Wering het pakket 
aanbood in Bergen en Heiloo. Deze 
vier gemeenten vallen onder de 
paraplu BUCH en om meer duidelijk-
heid te creëren voor de inwoners, is 
ervoor gekozen om in alle 
gemeenten dezelfde aanbieder te 
hebben. 
Dit betekent dat u vanaf 1 januari 
met vragen alleen nog bij MEE & de 
Wering terecht kunt. De organisatie 
is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag via telefoonnummer 088 
0075000 of per e-mail (info@meewe-
ring.nl).

Het Oer-IJ-gebied ligt in de noord-
vleugel van de Randstad, sterk verste-
delijkt maar desondanks met veras-
send veel natuur. 
Overal echter staat de natuur onder 
druk, ook in dit gebied. Vier sprekers 
laten op 19 januari, elk vanuit hun 
eigen deskundigheid, hun licht 
schijnen over wat de belangrijkste 
natuurwaarden in het Oer-IJ-gebied 
zijn en hoe de natuurkwaliteiten nog 
versterkt en verbeterd kunnen 
worden. 
Jaap Hoogendoorn komt op 16 
februari naar Castricum. Hij was met 
zijn re-enactment-bedrijf Springle-
vend Verleden betrokken bij de 
productie van Het Verhaal van Neder-
land, de tv-documentaireserie over de 
geschiedenis van Nederland, waarvan 
elke a�evering door ruim twee 

miljoen mensen werd bekeken. Jaap 
biedt een blik achter de schermen van 
het programma en vertelt hoe 
gebruik is gemaakt van replica’s van 
vondsten uit het Archeologiedepot 
van Museum Huis van Hilde. De 
spreker op 16 maart was op 2 
september in Limmen aan het woord: 
Hans van Weenen. Zijn verhaal over 
het aanpakken van de klimaatpro-
blemen trok veel belangstellenden, 
vandaar dat hij is uitgenodigd om dit 
verhaal nogmaals te vertellen. Welke 
kansen biedt het historisch landschap 
voor oplossingen van de huidige 
klimaatproblemen?

Praktische informatie
Museum Huis van Hilde (achter het 
NS-station van Castricum) gaat open 
om 19.15 uur. Aanvang lezing om 

Nieuwe serie Oer-IJ-lezingen
Regio - Stichting Oer-IJ organiseert in samenwerking met Archeologie-
museum Huis van Hilde een nieuwe serie van drie interessante lezingen. 
Op 19 januari komt de stand van de natuur in het Oer-IJ-gebied aan bod. 
De lezing op 16 februari gaat over de tv-productie ‘Het Verhaal van 
Nederland’ en op 16 maart staan de gevolgen van klimaatverandering in 
deze omgeving centraal.

Ook in het Oer-IJ-gebied staat de 
natuur onder druk.
Foto: Stichting Oer-IJ

20.00 uur, einde circa 21.45 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 10 euro 
per avond (inclusief bezoek aan 
Archeologiemuseum Huis van Hilde 
en ko�e/thee in de pauze). 
Museumjaarkaarthouders krijgen 5 
euro korting. 
Aanmelden via de website van 
Archeologiemuseum huis van Hilde 
(www.huisvanhilde.nl/2022/12/
oer-ij-lezingen-2023).

Het projectkoor van Stichting De Witte Duif onder leiding van Marianne Beitler. Foto: aangeleverd






