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Castricum herdenkt 
aanslag in Parijs

Castricum – De vlag hing 
halfstok, burgemeester Mans 
hield een indrukwekkende 
toespraak en samen met in-
woners werd maandag een 
minuut stilte gehouden in het 
gemeentehuis ter nagedach-
tenis aan de slachtoffers van 
de terroristische aanslag in 
Parijs. ,,Een kras op de ziel 
van de Parijzenaren en een 
litteken op het gezicht van 
de stad liefde en licht”, zo be-
schreef Toon Mans de aan-
slag. ,,Hoe vertellen we on-

ze kinderen dat mensen dit 
doen?” Mans benadruk-
te dat de daad niet mag lei-
den tot meer verdeeldheid in 
de samenleving en ook de 
groep die vluchtelingen de 
schuld geeft van het terreur 
mag niet de overhand krij-
gen. ,,Samen moeten we kie-
zen voor een wereld die we 
willen zijn in onderlinge ver-
bondenheid en bescherming 
van alles dat ons lief is. On-
ze vrijheid, van woord, liefde 
en geloof.”

Backum Brass Emergo 
Nederlands kampioen!

Castricum - Vrijdag 13 no-
vember nam Backum Brass  
van Emergo deel aan het Ne-
derlands kampioenschap in 
Tivoli Vredenburg Utrecht. 
De uitvoering werd door de 
jury beloond met 92, van de 
100 te behalen punten. Drie 
punten meer dan de nummer 
twee. 
Backum Brass nam deel in 
de derde divisie, samen met 
negen andere bands uit het  
land. Met deze overtuigende 
uitvoering, is Castricum een 
Nederlands kampioen rijker.
Dit jaar namen in totaal 45 
bands deel aan dit evene-
ment, verdeeld over vijf di-
visie’s, de vierde tot en met 
de eerste divisie en de kam-
pioensdivisie. Elke orkest 
speelt hetzelfde werk. De  
nieuwe dirigent van Backum 
Brass, Vincent Verhage is nog 
maar vanaf april aan het werk 
met deze band. Dit belooft 
wat voor de toekomst! 

Raad wil aantal scholen 
financieel blijven steunen  
Castricum – Het college had 
graag gezien dat een bijdrage 
aan de vakleerkrachten van 
gym-, drama- en zwemlessen 
op enkele scholen zou wor-
den stopgezet, maar de ge-
meenteraad dacht daar an-
ders over. Een meerderheid 
van de raad stemde in met 
een motie en amendement 
om een deel van de kosten 
ook in het schooljaar 2016 te 
dragen. De gemeente betaalt 
veertig procent, net zoveel 
als het rijk, en de scholen 
de overige twintig procent. 
De zogenaamde combina-
tiefunctionarisregeling kost 

de gemeente 106.000 euro 
per jaar. De regeling was be-
doeld als een opstartpremie, 
waarna de scholen de kos-
ten zelf zouden regelen. Het 
amendement van GroenLinks 
kreeg steun van de oppositie, 
inclusief coalitiepartij CKenG. 
Ook de motie van het CDA en 
GDB behaalde een meerder-
heid. D66, VVD en PvdA zeg-
gen dat de gemeente niet de 
verantwoordelijkheid moet 
overnemen van de scholen. 
,,De niet-deelnemende scho-
len bieden ook zonder com-
binatiefunctionaris volwaar-
dig onderwijs aan.”
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

1,75
100% AMANDELEN 
EN EIGEN RECEPT AMANDELSPIJS!
DEZE WEEK 100 GRAM

GEVULDE SPECULAAS

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Hooglander
Hamburgers

 100 gram €0,99

2 biefstukjes
300 gr. krieltjes

250 gr. paddenstoelenmix

 samen €5,99
erwtensoep
50% korting
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Filmavond Limmen Ludiek
Limmen - Vrijdagavond 20 
november wordt de film ge-
toond van het traject naar het 
kurkenevenement van Lim-
men Ludiek tot en met het 
behalen van het felbegeerde 
Guinness World Record met 
het grootste kurkenmozaïek 
van de wereld.
De film geeft een goede im-
pressie vanaf het begin van 
het wereldrecordproject tot 
en met de fantastische feest-
week afgelopen juni met als 
hoogtepunt natuurlijk het im-
mense kurkenmozaïek ge-

maakt van ruim 400.000 kur-
ken. Limmen Ludiek nodigt 
alle kurkensorteerders, kur-
kendrukkers, sponsoren, vrij-
willigers en belangstellenden 
uit om samen met het be-
stuur de film te komen bekij-
ken in De Lantaarn. Om 20.00 
uur start de film die in met 
een pauze wordt afgespeeld. 
In de pauze en ervoor trak-
teert Limmen Ludiek op een 
consumptie. Na de filmver-
toning is er vanzelfsprekend 
gelegenheid om even na te 
zitten.

Comedy en chansons in 
Franks Kamertheater

Castricum - ,,Comedy is 
cool, gitaren zijn nog veel 
cooler, dus deze muzikale en 
hilarische comedyshow Co-
medy & Guitars is übercool. 
Een must see voor alle mu-
ziek-, gitaar- en comedy-lief-
hebbers.” Aan het woord is 
Frank Boske die regelmati-
ge culturele avonden orga-
niseert op Dorpsstraat23. Op 
20 november komen de co-
medians Harry Glotzbach en 
Roel C. Verburg naar Castri-
cum. Frank: ,,Deze multita-
lenten weten niet alleen met 
hun messcherpe grappen en 
komische observaties al ja-
renlang comedypodia en the-
aters te veroveren, maar ook 
met hun passie voor de gi-
taar. Zij weten als geen an-
der comedy te combine-
ren met komische muzika-
le interactie.” Harry is finalist 
van het Leids cabaret festi-
val, winnaar van het Amster-
dams Kleinkunst Festival Co-
medy Concours en vaste co-
median in het Comedy Café 
in Amsterdam.
Spelend op zijn Flying V gi-
taar verovert Roel C. Verburg 
in vele theaters zijn publiek, 
maar doet dit ook op festivals 
als Mysteryland, De Zwarte 
Cross en Lowlands. Aanvang 
20.30 uur.
Een dag later, op 21 novem-
ber, begint om 20.30 uur Edu-
ard Chanson’s, een Franse 
avond. Eduard van der Vel-

de is geboren Fransman van 
Nederlandse afkomst. Edu-
ard zingt, begeleidt zichzelf 
op gitaar en weet zichzelfin-
middels ondersteund door 
pianist Wouter Klaase. Sa-
men brengen zij een voor-
stelling waarin humorvol en 
gevoelig het leven bezongen 
en gespeeld wordt. Dit mu-
zikale duo trakteert het pu-
bliek op een avond van ont-
roerende stiltes en bulderen-
de lach door het ongecom-
pliceerde verslag dat Eduard 
tussen de liedjes door doet. 
Want hij licht zijn liedjes toe, 
vertelt waarom voor bepaal-
de nummers is gekozen en 
wat het gevoel is dat er bij 
hoort volgens de zanger. Re-
serveren kan via info@dorps-
straat23.nl.

Wethouder Klijnstra met 
collega’s naar Den Haag

Castricum - Woensdagmor-
gen een week geleden is een 
vertegenwoordiging van alle 
wethouders Financiën naar 
Den Haag vertrokken. Onder 
hen ook wethouder Klijnstra 
van de gemeente Castricum. 
Het gezelschap was op het 
Binnenhof om een brandbrief 
aanbieden aan de minis-
ter. De boodschap aan Plas-
terk luidt: stop de kortingen. 
De gemeentelijke inkomsten 
komen grotendeels uit Den 
Haag en deze zijn in toene-
mende mate aan flinke en 

onvoorspelbare schommelin-
gen onderhevig. De wethou-
ders maken zich grote zor-
gen over deze ongewens-
te ontwikkeling. Het is daar-
door ook steeds moeilijker 
een goed meerjarenplan op 
te stellen. Bovendien komen 
voorzieningen onder druk 
te staan. ,,Door cumulatieve 
kortingen voor gemeenten is 
de rek er uit en dreigen voor-
zieningen te verdwijnen. On-
ze oproep aan de minister: 
stop deze kortingen”, aldus 
wethouder Klijnstra.

Lokale zonnepanelenactie
Castricum - Vorig jaar geen 
zonnepanelen aangeschaft, 
maar er nu wel klaar voor? 
Doe dan mee aan de twee-
de lokale zonnepanelenactie 
van energiecoöperatie CA-
Lorie. 134 huishoudens in de 
gemeente Castricum hebben 
vorig jaar gebruik gemaakt 
van de aanbieding. 
Coördinator Manuel den Hol-
lander: ,,Een telling door vrij-
willigers van CALorie geeft 
aan dat er nog enorm veel 
geschikte daken voor pa-
nelen zijn. Tijd dus voor een 
tweede actie.” Opnieuw wor-
den panelen tijdelijk tegen 
kostprijs ter beschikking ge-
steld door de lokaal geves-
tigde groothandel en op-
nieuw staan lokale installa-
teurs garant voor kwaliteit en 
ontzorging. De actie begint 
op 24 november. Den Hollan-
der: ,,Het startsignaal wordt 
gegeven op onze publieks-
avond in het gemeentehuis 
op 24 november. Daar zullen 
we ook de details van de ac-
tie toelichten.” Net als de vo-

rige keer zal de klant via de 
website van CALorie een of-
ferte aan kunnen vragen. Er 
zijn ook verschillen.
,,Vorig jaar zijn we in het die-
pe gesprongen met deze ac-
tie, alles was er nieuw aan. 
Van wat we tegenkwamen 
hebben we geleerd en dat 
stelt ons in staat om de ac-
tie nog beter voor de men-
sen in te richten. Zo hebben 
we pakketten met standaard 
aantallen panelen losgela-
ten en kan de klant nu flexi-
beler kiezen met behoud van 
de gunstige actievoorwaar-
den.” Meer op www.calorie-
energie.nl.

Heiloo - Tijdens het drie-
daagse Winterfeest Heiloo 
zingt gospelkoor B.lief op za-
terdag 21 november in het 

Gospels Witte Kerkje van 19.30 tot 
21.30 uur, waar ook op het 
grasveld naast de rotonde 
van alles te beleven valt. De 
toegang tot het optreden is 
gratis.
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Regio - Voor de te realiseren 
vrijeschool in de regio Cas-
tricum/Uitgeest zijn inmid-
dels 176 kinderen in de leef-
tijd van 0- 1 jaar aangemeld. 
Nog 24 aanmeldingen en de 
benodigde 200 aanmeldin-
gen zijn bereikt waarmee de 
formele oprichtingsprocedu-
re kan worden gestart. Om-
dat het aantal aanmeldin-
gen nog wekelijks oploopt is 
het ouderinitiatief al begon-
nen met de voorbereidingen 
voor de oprichtingsprocedu-
re. Wanneer het quotum is 
bereikt kan het ouderinitia-
tief ook gaan uitkijken naar 
een definitieve vestigings-
gemeente in de regio Ken-
nemerland. Op 19 november 
van 19.00 tot 21.30 uur is een 
derde informatieavond bij de 
Springplank te Castricum. 
Er is een verkoop van diver-
se spullen waarvan de op-
brengst ten goede komt aan 
het ouderinitiatief.
Kijk voor informatie en aan-
melden op www.vrijeschool-
uitgeest.nl of www.vrije-
schoolcastricum.nl.

Grote Piet weet ‘t ff niet’
Castricum - Grote Piet is ge-
vallen met zijn step tijdens het 
rondbrengen van cadeautjes. 
Hij is op zijn hoofd gevallen 
en weet niet meer wie hij is. 
Maar natuurlijk komt alles 
op zijn pootjes terecht, zelfs 
Grote Piet. te toneelgroepen 
Forento en Pancratius maken 
er weer een feestje van en 
willen dit graag met de kin-
deren en natuurlijk hun ou-
ders, opa’s en oma’s delen. 

De spelers Susanne van de 
Ven, Naomi Verdonk, Wen-

dela Weel, Maaike Kerssens, 
Hans Moll, Monique Buter, 
Rachella Brand en Iris Ver-
voort gaan er iets mooi’s 
van maken. Speeldata: 21 
november om 14.30 uur in 
Akersloot, 22 november om 
10.30 uur in Uitgeest en om 
14.30 uur in Castricum, 28 
november om 15.00 uur in 
in Heiloo en op 29 november 
om 15.00 uur in Limmen. Zie 
www.forento.nl voor verde-
re informatie. Kaartjes kun-
nen gereserveerd worden via 
de site.

Spaanse warmte 
muzikaal gebracht

Castricum - ‘Gitano y ladi-
no’ is het nieuwe program-
ma van zangeres Astrid Du-
ran en gitarist Manito, die sa-
men het duo La Rosa vor-
men. Zondag 22 november  is 
hun hartverwarmende en ge-
varieerde optreden bij Toon-
beeld, aanvang 15.30 uur. Het 
is een mix van Andalusische 
rumba’s, sefardische roman-

tiek en warmbloedige gipsy-
klanken.

Het adres is Jan van Nas-
saustraat 6. Kaarten verkrijg-
baar aan de zaal, bij de Read-
shop (Geesterduin), muziek-
handel Borstlap, Boekhandel 
Laan, Vita-Rozing, via www.
toonbeeld.tv of tel. 0251-
659012.

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld houdt op 
woensdag 25 november de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. De bezoekers 
worden ontvangen met een 
kopje koffie in de toonzaal, 
waar ook de uitgebreide col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,Het is 
mogelijk een eigen plek uit 
te zoeken in het gedenkpark. 

Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een ‘Wen-
senformulier’ ontwikkeld. Tij-
dens de inloopavond kan 
het formulier worden beke-
ken of meegenomen worden 
naar huis. Meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl. 

Vrije School
 is er bijna 

The Hunger Games
The Hunger Games Moc-
kingjay - part 2. De grote fi-
nale breekt aan, waarin Kat-
niss samen met Gale, Fin-
nick, Peeta en een eenheid 
van District 13, de confron-
tatie opzoeken met President 
Snow. 
Katniss en haar team gaan 
een ongeëvenaarde strijd te-
gen het Capitool aan in een 

missie waarbij zij hun leven 
riskeren om de bevolking van 
Panem te bevrijden en Presi-
dent Snow van zijn troon te 
stoten. De dodelijke vallen, 
vijanden en morele keuzes 
die Katniss te wachten staan, 
zijn uitdagender dan zij ooit 
onder ogen heeft moeten 
komen tijdens The Hunger 
Games.

Son of Saul
Oktober 1944, Auschwitz-Bir-
kenau. Saul Ausländer is een 
Hongaars joodse gevange-
ne in het concentratiekamp, 
en onderdeel van het Sonder-
kommando. Deze groep leeft 
gescheiden van de andere ge-
vangen en wordt gedwongen 
de nazi’s te helpen bij hun ma-
chinale uitroeiing. Saul werkt 
in het crematorium, waar hij 

in het lijk van een jongetje zijn 
zoon denkt te herkennen. Ter-
wijl de andere leden van het 
Sonderkommando een plan 
smeden om in opstand te ko-
men, besluit Saul het onmoge-
lijke te proberen: het lichaam 
van het jongetje te redden van 
de vlammen van het cremato-
rium, en een rabbi te vinden 
om zijn zoontje een joodse be-
grafenis te geven. Zo hoopt 
Saul hem toch nog de laatste 
eer te kunnen bewijzen.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Son of Saul

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.30 uur

zaterdag 15.30 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Mockingjay part 2 - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
woensdag 16.00 uur

Mockingjay part 2 - 2D
vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Youth
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.30 & 21.30 uur
zaterdag 15.30, 18.30 & 21.30 uur

zondag 15.30 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Spectre
woensdag 16.00 uur   

The Good Dinosaur - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag & woensdag 13.30 uur   
Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur    

woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 19 nov t/m 25 nov 2015

Kerstmannen en -vrouwen 
gezocht voor ‘Santa Run’

Castricum - Café My Way 
zoekt kerstmannen en -vrou-
wen voor de Santa Run. Za-
terdag 19 december om 
20.00 uur start de loop met 
mannen en vrouwen in een 
kerstkostuum. De tocht voert 
door het centrum van Cas-
tricum. Het gehele parcours 
wordt aangegeven met lint 
en ballonnen. Het wordt dus 
een feestelijke happening en 
de organisatie hoopt dat de 
opkomst groot genoeg is om 
dit jaarlijks terug te laten ke-
ren tijdens Candlelight Shop-
ping. Bij de finish krijgt ieder-
een  een  glaasje glühwein 

of een biertje gratis  van Ca-
fé My Way. Inschrijving kan 
vanaf vandaag in het ca-
fé op de Dorpsstraat 87. Ie-
dereen vanaf achttien jaar 
kan meedoen. Tip: er zijn al 
pakken te koop voor tien eu-
ro. Meedoen kost 2,50 euro. 
De eerste prijs voor de vrou-
wen is een waardebon van 
100,00 euro van Britt Mode 
en de heren kunnen als eer-
ste prijs een waardebon van 
100,00 euro winnen van Ca-
fé My Way. Daarnaast zijn er 
nog veel meer mooie prijzen 
te winnen. De einddatum van 
inschrijving is 14 december.
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Vrijwilligers worden bedankt
Castricum - Inwoners van 
Castricum die actief zijn als 
vrijwilliger krijgen van 14 tot 
en met 22 november een be-
dankje voor hun werk. De 
Stichting Welzijn Castricum 
organiseert samen met de 
gemeente zeven activiteiten 
onder het motto ‘Vrijwilligers 
Bedankt!’. Van gratis work-
shops en rondleidingen tot 
voorstellingen en wandelin-
gen. 
Een indrukwekkend aan-
tal van 350 vrijwilligers heeft 
zich daarvoor ingeschreven. 
Van een aantal activiteiten is, 
gezien de enorme vraag, een 
extra ronde toegevoegd, zo-
als de workshop herfstdeco-
raties maken en de excursie 

in Huis van Hilde. Wethou-
ders en burgemeester schui-
ven ook bij een aantal acti-
viteiten aan. De actie is een 
‘dankjewel’ voor al het werk 
dat vrijwilligers verzetten en 
waarvan inwoners in de ge-
meenten profi teren.
‘Vrijwilligers Bedankt!’ wordt 
ondersteund door de regio-
nale campagne ‘Dat is heel 
normaal’ die laat zien hoe 
vanzelfsprekend het kan zijn 
om elkaar een handje te hel-
pen. In die campagne werkt 
de gemeente Castricum sa-
men met Bergen, Uitgeest, 
Heiloo, Heerhugowaard, Lan-
gedijk. In het hele gebied is 
er keuze uit maar liefst 53 ac-
tiviteiten.

Alles over astrologie
Castricum - De Verhalen-
groep Oud-Castricummers 
heeft Lenie Kelder uitgeno-
digd om als loopbaanbege-
leider en relatiecoach iets te 
vertellen over de horoscoop 
en karakter. Nieuwsgierig? 
Ga dan naar deze lezing en 
neem de geboortedag en tijd 
mee en wie weet kan daar na 
de pauze een blik op worden 
geworpen.
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdagmorgen 1 decem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur 
bij de groep aanschuiven bij 
werkgroep Oud Castricum in 

de Duynkant. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven bij 
Welzijn Castricum, tel.: 0251-
656562, e-mail info@welzijn-
castricum.nl.

Peter verslaat 
koploper

Castricum - Halverwege de 
wintercompetitie liep kop-
loper Jan Kamp zijn eerste 
averij op. Peter Groenendal 
bezorgde Jan zijn eerste ne-
derlaag van deze competi-
tie. Regelmatig scorend liep 
Peter steeds verder uit, ter-
wijl Jan maar niet in zijn spel 
kon komen, waardoor hij 
maar tot 29 van de te ma-
ken 48 caramboles kwam. 
Peter pakte met zijn 71 ca-
ramboles net de tien winst-
punten tegen Jan zes. Terwijl 
de prestaties van de gehele 
avond duidelijk minder wa-
ren dan de afgelopen weken, 
pakte Jan van der Zon, Cor 
Stroet en Frans Lute met hun 
overwinningen toch nog de 
elf winstpunten.
Aangezien er op deze speel-
avond veel leden afwezig 
waren, had de wedstrijdlei-
der, voor Peter Groenendal 
een tweede partij op het pro-
gramma staan en wel tegen 
Jörgen Bolten. Deze beide 
specialisten in het drieban-
den kwamen niet tot groot-
se daden in hun librepar-
tij, maar Peter pakte wel zijn 
tweede overwinning van de 
avond door Jörgen met een 
fi kse nederlaag van de wed-
strijdtafel te sturen. Door af-
wezigheid van Kees Baars 
kon Jan Kamp toch nog iets 
verder uitlopen aan de kop 
van de ranglijst, maar de ver-
schillen worden steeds klei-
ner. Het verschil tussen Jan 
Kamp als koploper en Jan 
van der Zon op zevende 
plaats is maar elf punten, na 
tien partijen.

Oranje bij Meervogels!
Akersloot - Het Oranje LD-
voetbalteam doet op woens-
dag 18 november in hun oe-
fencampagne op weg naar 
het Europees kampioen-
schap in Frankrijk, Akersloot 
aan. Meervogels is de gast-
vereniging. Het Oranje LD-
voetbalteam heeft zich als ti-
telhouder automatisch ge-
plaatst voor het EK 2016 in 
Frankrijk. Het team heeft in 
het verleden prachtige resul-
taten behaald, vier keer op rij 

Europees Kampioen en drie 
keer een tweede plaats bij 
het WK. Het team gaat op ti-
teljacht en hoopt voor de vijf-
de maal in successie de titel 
in de wacht te slepen. Dit EK 
is van 26 september tot 7 ok-
tober 2016 in Parijs. Eenmaal 
per maand traint en speelt 
het team een oefenwedstrijd 
bij een amateurvereniging en 
nu dus bij Meervogels. Aan-
vang 20.00 uur, toegang is 
gratis.

Kleine nederlaag FCC
Castricum - FC Castricum 
heeft zich goed trachten te 
herpakken  na de nederlaag 
bij Monickendam van vorige 
week. 
De plannen waren er om 
te stunten tegen DVVA  de 
nummer twee uit de com-

petitie. Tot het einde van de 
wedstrijd zat die kans er nog 
steeds heen. Maar het werd 
het een  0-1 nederlaag. Vol-
gende week is er  geen pro-
gramma en daarna speelt 
FC Castricum uit bij EDO in 
Haarlem.

Camperbrand snel geblust
Castricum - Zondag even 
voor 20.00 uur werd de 
brandweer opgeroepen voor 
een voertuigbrand op het 
parkeerplaats achter het sta-
tion bij het fi etspad van de 
Beverwijkerstraatweg. Bij 
aankomst stond de camper 
nog in de brand, ondanks dat 
politie de eerste blussing al 
met hun brandblusser had-
den verricht. De brandweer 
heeft de camper volledig af-

geblust en de aanwezige 
gasfl es snel verwijderd. De 
camper, die al 37 jaar oud is, 
is van binnen behoorlijk be-
schadigd door de brand. 
Ook dit keer is er een ver-
moeden van brandstichting 
en dit wordt nader onder-
zocht. Dus wie zondagavond 
iets verdachts gezien heeft 
rond dat tijdstip kan contact 
opnemen met de politie.  Fo-
to: Evelien Olivier.

Feest rond St. Caecilia
Castricum - Op 22 novem-
ber wordt in de Pancrati-
uskerk het feest gevierd 
van St.  Caecilia, patrones 
van muziek, instrumentma-
kers en koren. Om 10.30 uur 
brengt  het vijftigjarig ge-
mengd zangkoor de ‘Hoch-
zeitsmesse’ van Franz Xaver 
Gruber ten gehore en nog 
enkele muzikale verrassin-
gen. Het koor wordt geleid 

door dirigent Joost Doode-
man. Met vierstemmige klas-
sieke muziek en zang worden 
er al vijftig jaar vieringen op-
geluisterd. Er wordt gezocht 
naar mensen die het koor 
willen versterken. Ga eens 
langs op de donderdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. Welk 
koor treedt minstens Meer 
informatie via minekede-
geest@hccnet.nl. 

Akersloot - De districtfi nale 
hoofdklasse driebanden klein 
is zeer verrassend gewonnen 
door Jeroen van de Kuilen uit 
Purmerend. Na vier van de vijf 
ronden stonden de Alkmaar-
ders Rob van Riesen en Rob 
Koning op plaats één en twéé 
en iedereen verwachte een 
Alkmaarse winnaar, maar dat 
pakte anders uit. Van Riesen 
verloor van Koning en bleef 
steken op zeven wedstrijd-
punten, evenveel als Koning. 
Op het andere biljart versloeg 
Jeroen van de Kuilen de als 
eerste geplaatste R. Bastiaan 
in slechts 35 beurten met een 
moyenne van 1.14 en eindige 
op de eerste plaats met acht 
wedstrijdpunten. Zowel de 
winnaar Jeroen van de Sluis 
en de als tweede geëindigde 
Rob van Riesen hebben zich 
geplaatst voor de gewestelij-
ke fi nale. 

Jeroen winnaar

Castricum - Op 24 novem-
ber organiseert CALorie sa-
men met de gemeente en 
met enkele lokale bedrijven 
weer een grote informatie-
avond in het gemeentehuis 
over verduurzamen van de 

Duurzaam wonen en en meer 
woning en over energie be-
sparen. Inloop 19.30 uur. De-
ze avond ook de presentatie 
van een tweede lokale zon-
nepanelen-aanbod. Meer in-
formatie www.calorieener-
gie.nl. 
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Herfst: op het recreatieterrein Groot Dorregeest kreeg je een mooie kleurscha-
kering door de zon, het bankje en de bebossing op een van de vele mooie herfst-ochtenden. 
Foto en tekst: Ger Bus

Ouder en kind-toernooien 
bij Tennis Club Uitgeest

Uitgeest - Het weekend van 
7 en 8 november stond bij 
Tennis Club Uitgeest in het 
teken van ouder en kind-
tennis. Zaterdagavond had-
den de oudere jeugd en de 
jong senioren – de studenten 
– met een wisselende ouder 
een aantal wedstrijdjes ge-
speeld in storm en regen. Dat 
mocht de pret op de baan en 
na afloop niet drukken. Een 
nieuwe traditie is geboren.
Op zondag met prachtig, 
zonnig weer was het de beurt 
aan de jongere jeugd en de 

aller-allerjongsten. Tijdens dit 
traditionele toernooi speel-
den 45 enthousiaste kinde-
ren met hun al even enthou-
siaste vader, moeder, opa of 
oma, tante of buurman. Drie 
uur lang streden de kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 12 te-
gen elkaar in een gemoede-
lijke en sportieve sfeer. Tus-
sen de wedstrijden door kon-
den de spelers genieten van 
een lekker soepje en belegde 
broodjes. De sportieve dag 
werd dansend afgesloten 
met een spetterende disco.

Jaarvergadering AVBU
Uitgeest - De AVBU (Alge-
mene Vereniging van Bewo-
ners/eigenaren te Uitgeest) 
houdt de uitgestelde jaar-
vergadering van 2015 op 24 
november om 20.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Een 
van de belangrijkste agenda-
punten is een voorstel voor 
een statutenwijziging voor de 
omzetting van de vereniging 
naar een stichting.

Recentelijk heeft de AVBU in 
een brede maatschappelij-
ke samenwerking met de ge-
meente, bedrijven en instel-
lingen het tunnelplan voor de 
A9 nader uitgewerkt en voor 
de promotie daarvan een rijk 
geïllustreerde brochure het 
licht doen zien. Voor bezoe-
kers van de ALV is een ge-
drukte versie van deze bro-
chure beschikbaar.

De column van Monique.....

Er valt iets te vieren en omdat ons hele gezin dol is op eten, gaan wij richting restaurant.
Zo hier en daar hebben wij onze favorieten maar soms wil je ook eens iets nieuws proberen. 
In Bergen stikt het van de eetgelegenheden, soms heel goed maar vaak ook meer bedoeld 
als zittende ‘catwalk’. Trendy tenten waar je je zo opzichtig mogelijk dient neer te vlijen, goed 
in het snotje voor eenieder die langs paradeert. Wat er op je bord verschijnt, is van minder 
belang. Maar we vonden een hippe tent waar eerst verschillende nationaliteiten hun volks-
keuken in hadden gepresenteerd en waar nu een nieuwe garde zijn intrede had gedaan. Het 
interieur was hip en tegelijkertijd knus.
Het personeel had alles prima onder controle en ondanks de drukte was men zeer vriende-
lijk. Wij zaten verdiept in de kaart toen een jonge serveerster kwam melden wat er buiten de 
kaart om nog meer in de pannen pruttelde. Met al haar charme en zonder een spier te ver-
trekken gooide zij op tafel: “Wij serveren vandaag hert.” Alle ogen waren nu op haar gericht, 
want hert is voor ons geen dagelijkse kost. Vragend en een beetje beduusd keken wij haar 
aan. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, somde zij vlot bijgaande groentes en 
sauzen op. Er viel een stilte. Ze moest nu snel met iets aanvullends komen, wilde ze ons bij 
het hert houden. Nou vind ik het sowieso lastig een keus te maken en zwalk gemiddeld vijf-
entwintig keer met mijn ogen van gerecht naar gerecht alvorens te bestellen. Een onaange-
kondigd daardoorheenhuppelend hert maakt het er niet makkelijker op. “Het hert komt van 
de Veluwe” zei ze beslist om blij te vervolgen: “We hebben ‘m hier zelf uit elkaar gehaald” als 
betrof het een lego bouwpakket.  Ik keek langs haar de open keuken in, bevreesd daar nog 
wat bloederige restanten te vinden. Visioenen kreeg ik. Was dat hert aangereden of afge-
schoten misschien? En wie bepaalde dat dat hert dan naar Bergen vervoerd moest worden. 
En hoe dan, in een pickup truckje of bestond er een speciaal daarvoor bestemd hertenver-
voersbedrijf? In gedachte zag ik Bambi binnengebracht worden, de kok verrukt klaarstaand 
met zijn gereedschap. Zijn mooie bruine ogen met lange wimpers zonder glans op een hak-
blok. Waarom vroeg ik mij dit alles af terwijl ik vaak zonder enige terughoudendheid een 
tournedos bestel? Ik berispte mijzelf, wat was ik toch een enorme troela. Toch bestelde ik dit 
keer heel laf de risotto met truffelsaus.
Daar hoefde niemand voor uit elkaar gehaald te worden.

Monique Teeling

Hert

Lezing door Arie Zonjee
Uitgeest - Namens de His-
torische Vereniging Oud-
Uitgeest houdt Arie Zonjee 
dinsdag 3 december een in-
teressante lezing met histo-
rische beelden over de ge-
schiedenis van de Ooievaar, 
de Vogelkooifabriek en de 
Stokkenfabriek en het ver-
band tussen de familie Zon-
jee en Napoleon. 
Donderdag 3 december 
van 09.30 -11.30 uur in De 

Zwaan. Kosten 2 euro inclu-
sief koffie/thee. 
Kaartverkoop vooraf of (in-
dien nog voorradig) aan de 
zaal. Informatie en opgeven 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, telefonisch: 
0251-31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook: 
www.uitgeestersenioren.nl.
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Castricum - Dé partij van 
de avond afgelopen week 
was zonder meer die van Ni-
colás de Hilster tegen Dick 
Pruis bij billjartevereniging 
Onder Ons. Met in de der-
de beurt een serie van der-
tig en een slotserie van ze-
ventien was de partij in zeven 
beurten beslist. Nicolás, nog 
maar een paar maanden lid 
van Onder Ons, had al twin-
tig jaar geen keu meer aan-
geraakt.  Om het gevoel weer 
terug te krijgen is hij regel-
matig aan het trainen in Bil-
jartcentrum Castricum.  Ka-
derspeler Dick Pruis was te-
gen dit geweld niet opgewas-
sen en scoorde slechts 21 
caramboles. Ook Ab Schuit 
was in  vorm hij won in twaalf 
beurten van Martin Gulde-
mond. Ab maakte in de elf-
de beurt een mooie serie van 
27, in de twaalfde beurt een 
slotserie van elf en won daar-
mee de partij met een ge-
middelde van negen. Dick 
Pruis speelde nog een twee-
de partij tegen Patrick Wehr-
mann. Dick speelde bedui-
dend sterker dan de eerste 
partij maar moest toezien dat 
Patrick in elf beurten de par-
tij op naam zette. Dick maak-
te in de nabeurt nog wel een 
prachtige serie van 45 maar 
dat was net te kort voor re-
mise. Frans Peperkamp won 
in veertien beurten van Wim 
Schermer. Frans maakte in 
de vierde een prachtige serie 
van 96, langs de band. Toch 
waren er in totaal veertien 
beurten nodig om de par-
tij te winnen. Wim scoorde 
met 108 caramboles redelijk. 
Biljartvereniging Onder Ons 
kan nog leden gebruiken. Op 
de maandag wordt gespeeld 
tot 4.0 moyenne, op  dinsdag 
vanaf 4.0. Op dinsdag zijn er 
ook spelers die kader 38/2 
en 57/2 spelen. Het adres is 
Geesterduin 52-54, tel.: 06-
57672140.

Biljarten bij 
Onder Ons

Inzet wordt beloond
Dierenduintje helpt 

mensen aan het werk
Castricum - Het Dieren-
duintje slaagt er in om meer-
dere mensen die al jarenlang 
werkloos zijn, een grote af-
stand tot de arbeidsmarkt 
hebben dan wel moeten re-
integreren met succes aan de 
slag te laten gaan. De kinder-
boerderij langs het spoor aan 
de Duinenboschweg zocht 
een nieuwe kracht en via de 
gemeente kwam een inwo-
ner naar voren uit het be-
stand van werkzoekenden. 
Maar ook andere mensen die 
op dit moment niet aan de 
slag kunnen, worden onder-
steund door Dierenduintje.
Zowel de gemeente als het 
Dierenduintje en de mede-
werkers zijn hier trots op. ,,Dit 
is een mooi voorbeeld van 
hoe we mensen zinvol bezig 
kunnen laten zijn en in som-

mige gevallen weer actief la-
ten deelnemen aan de maat-
schappij. Een uitstroom naar 
werk is hierbij het meest ul-
tieme. Dit is precies waar de 
Participatiewet voor is be-
doeld,” aldus wethouder Hil-
brand Klijnstra. 
,,En we zijn heel blij dat het 
Dierenduintje ook in de toe-
komst met ons wil samen-
werken om meer mensen 
die nu moeten integreren en 
werk zoeken aan op weg te 
helpen.” Fred en Wilma Bak-
ker van Het Dierenduintje 
waren blij verrast met een 
cheque uit handen van de 
wethouder. ,,Deze cheque is 
bedoeld als eenmalige on-
dersteuning van de inzet. De 
eigenaren kunnen hun die-
renparkje ermee opluiste-
ren,” licht Klijnstra toe.

Leerling Clusius College 
zes maanden op zee

Castricum - Clusiusleerling 
Arend Niebuur uit klas 3G3 
is afgelopen weekend een 
groots avontuur aangegaan. 
Tot april 2016 vaart hij op zee 
met School at Sea. Hij zeilt in 
zes maanden naar de Caraï-
ben en weer terug. Bij School 
at Sea leren leerlingen talen-
ten en leiderschapskwalitei-
ten te ontwikkelen. En dat 
terwijl zij het schoolwerk van 
de bovenbouw gewoon bij-
houden. De klasgenoten van 
Arend organiseerde een ver-
rassingsfeest. Arend vertelt: 

,,Mijn zus Silke was betrok-
ken bij een fondsenwerving 
voor School at Sea. Ik heb 
geholpen met werkzaamhe-
den aan de motor. Toen ik 
hoorde dat ze nog een plaats 
overhadden, bedacht ik mij 
geen moment. We gaan de 
Atlantische Oceaan overste-
ken en dit zal 22 dagen du-
ren. Daarna varen we ver-
der in het Caribische gebied. 
Helemaal gaaf is het om een 
week met Indianen te wonen 
en op bezoek te gaan bij de 
Rastafari.”

Plan Startingerweg 
kan van start gaan 

Akersloot - Deze week is 
de samenwerkingsovereen-
komst tussen gemeente Cas-
trium, advies- en ingenieurs-
bureau Grontmij en archi-
tectenbureau Min2 onderte-
kend waarmee volgens een 
bijzonder concept gebouwd 
kan worden aan de Startin-
gerweg. Hier komt een speel-
se wijk met 65 woningen, di-
verse speelvoorzieningen en 
parkeergelegenheid met vol-
op ruimte om eigen wen-

sen waar te maken. De 23 
grondgebonden woningen 
in het plan bieden de moge-
lijkheid van het bouwen on-
der CPO, Collectief Particu-
lier Opdrachtgeverschap. Ei-
genaren dragen hiermee zelf 
en met elkaar zorg voor het 
ontwerp van hun nieuwe wo-
ning. De keuzemogelijkhe-
den in gevels, afmetingen en 
materialen zijn heel divers. 
Eerder heeft de gemeente al 
een overeenkomst voor het 

Blije winnaars Wereldwinkel

Castricum - Ter ere van haar 45-jarig bestaan dit jaar heeft 
Wereldwinkel Castricum vier klanten blij gemaakt. De da-
mes F. Klarenbeek, A. van Hees, W. de Vries en H. Muller (in-
zet) waren de gelukkigen. Zij kregen uit handen van Suzanne 
Jansen (links) hun prijs uitgereikt; het bedrag van hun aan-
koop in de actieweken kunnen zij nogmaals in de winkel be-
steden.

Carla & Friends in De Oude Keuken

,,Ik ben een ouwe jazz-
cat met jonge streken”
Bakkum - Carla Martens 
maakt sinds jaar en dag deel 
uit van de crew van De Ou-
de Keuken. Weinig mensen 
weten dat ze een hele goeie 
jazzzangeres is. Zondag 22 
november is er een optreden 
van Carla & Friends in De Ou-
de Keuken. Veel bossa nova, 
jazz, swing en popnummers 
van de Beatles, Stevie Won-
der en Johhny Guitar Wat-
son. Carla: ,,We gaan lek-
ker klein spelen met net dat 
beetje galm,  zo perfect dat 
het recht in je oren komt.” Jur 
de Vries, als allround gitarist 
geworteld in jazz, hotclub, 
pop en funk, speelt in de Ne-
derlandse hiphopband Ske-
re Heren. Op bas Jack Julian, 
ook allround, van folk tot hip-

hop. Sem van der Peet (Car-
la’s zoon) doet de cajon en 
percussie.
,,Jonge, springerige gasten”, 
zegt Carla. ,,Muzikale omni-
voren. Ik ben een soort van 
zingende moeder, een ou-
we jazzcat met jonge stre-
ken. Het is een feest om tus-
sen dat jonge spul te staan. 
We duiken in de bossa nova, 
een schatkamer van mooie 
majeur en mineur akkoor-
den. Van Corcovado heb ik 
wel tachtig versies gezongen, 
deze klinkt voor mij weer als 
nieuw. Ik voel de beat conti-
nu.” Van 14.00 tot 16.00 uur 
op het terrein van Dijk en 
Duin, vanaf de ingang aan 
de Zeeweg geven borden de 
route duidelijk aan. 

plan Startingerweg getekend 
met Scholz Ontwikkeling. Het 
gaat om de bouw van veer-
tien eengezinswoningen en 
vier vrijstaande woningen 
ten zuiden van de Brahm-
slaan. Los van de verschil-
lende opties en keuzemoge-
lijkheden van de individuele 
kopers, worden deze wonin-
gen turn-key opgeleverd: he-
lemaal kant en klaar. In het 
plan is ook nog ruimte voor 
een appartementencomplex 
van zestien appartementen 
en vier vrijstaande kavels. 

Het nieuwe bestemmings-
plan ligt nu tot eind novem-
ber ter inzage
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Expressie speelt 
komedie Spotgeesten

Castricum - Toneelgroep 
Expressie staat binnenkort 
voor het eerst sinds twee jaar 
weer op de planken. Op 27, 
28 en 29 november speelt de 
groep in de Maranathakerk 
de satirische komedie Spot-
geesten van Noël Coward. 
Over een seance die hope-
loos uit de hand loopt.  
Spotgeesten is een buiten-
gewone komedie over het 
echtpaar Charles en Ruth. Zij 
komen ernstig in de proble-
men als bij een seance on-
der leiding van madame Ar-
cati de overleden echtgenote 
van Charles wordt opgeroe-
pen, Elvira, die nog lang niet 
klaar blijkt te zijn om Charles 
los te laten. Sinds de laatste 
grote voorstelling ‘Het ge-
heugen van water’, die twee 
jaar geleden zeer enthousi-
ast werd ontvangen, heeft 

de groep niet stilgezeten. Er 
is gewerkt aan het stuk ‘Au-
gustus: Oklahoma’, maar 
na het plotselinge overlij-
den van speler Wim Boske 
werd deze productie gean-
nuleerd. Wel heeft speelster 
Dorrie Honingh in april al-
leen op de planken met haar 
geslaagde monoloog ‘De ca-
racal’. Dit jaar zal de groep 
het ook moeten stellen zon-
der erelid Jaap van der Lin-
den, die op 29 oktober over-
leed. Hij was jarenlang een 
spil in de groep, niet als spe-
ler, maar wel als technische 
man, grimeur, decorbouwer 
en bestuurslid.
Aanvang 14.00 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Laan of te reserveren 
via www.toneelgroepexpres-
sie.nl. Telefonisch reserveren 
kan ook: 0251-252751.

Akersloot - De handbal-
mannen  van CSV/Meervo-
gels hadden weer een ou-
derwets ver uitje afgelopen 
weekend. Na de gespeelde 
wedstrijd van vorige week te-
gen Aalsmeer 3 was er veel 
vertrouwen bij de ploeg uit 
Castricum en Akersloot De 
reis ging naar Hengelo waar 
de mannen van Donar zich 
vestigen. De strijd werd be-
slist in een 22-22 uitslag. 
In een wedstrijd waar CSV/
Meervogels geen een keer 
op voorsprong wist te komen 
en in de tweede helft zelfs 
nog zes doelpunten achter-
stand had, heeft het toch op 
het juiste moment gepiekt. 
De gelijkmaker werd in de al-
lerlaatste seconde gemaakt. 
Een knappe prestatie van de 
mannen. Voorgaande jaren 
werd een gelijke wedstrijd 
nog verloren, maar door rust 
en teamwork is het maxima-
le uit een wedstrijd te halen, 
zo blijkt. 
Door dit gelijkspel blijft CSV/
Meervogels op de zesde  
plaats staan met zeven pun-
ten uit zeven wedstrijden. 
De volgende wedstrijd is te-
gen de nummer drie Nieu-
wegein in sporthal de Lelie te 
Akersloot om 20.20 uur. 

Gelijkmaker in 
laatste seconde 

Castricum - Le Champi-
on houdt op zondag 29 no-
vember een ATB-toertocht 
over het strand en door de 
Schoorlse Duinen. Deelne-
mers aan de 30 km rijden 
vanuit Castricum over het 
strand naar Bergen aan Zee 
en weer terug. Deelnemers 
aan de 42 en 50 km fi etsen 
daarnaast ook nog over (een 
deel van) het ATB parcours 

Strand- en duinentocht
van Schoorl. Inschrijven is tot 
en met  28 november moge-
lijk op www.lechampion.nl.
 De start van alle afstanden is 
bij AV Castricum, waarna er 
direct naar het strand wordt 
gefi etst. Op alle routes is on-
derweg een verzorgings-
post ingericht. Voor deelne-
mers aan AGU Egmond-Pier-
Egmond is deze rit uiterma-
te geschikt als voorbereiding. 

Genieten!
Uitgeest - Dinsdag 10 no-
vember was het de Dag van 
de Mantelzorg. Mantelzor-
gers uit Castricum en Uit-
geest kregen een luxe high 
tea aangeboden in Lekker 
aan de Haven in Uitgeest. 
Deze Dag van de Mantel-
zorg was georganiseerd 
door MaatjeZ in samenwer-
king met de gemeenten en 
met Meet & Eat Uitgeest. 
MaatjeZ, Centrum voor 
Mantelzorg is een organisa-
tie die mantelzorgers en pro-
fessionals ondersteunt.

Dames Meervogels 
leren Westfriezen lesje

Akersloot - Met de ruime 
winst op Westfriezen, neemt 
Meervogels de leiding op 
ranglijst in de eerste klasse. 
De dames van Meervogels 
lieten de Westfriezen zien dat 
er niet met hen is te sollen 
door te winnen met 26-16. 
Ditmaal een wedstrijd op zon-
dag in sporthal De Lelie. Bei-
de partijen waren tot nu toe 
ongeslagen en voerde samen 
de ranglijst aan. Meervogels 
opende de score in de twee-
de minuut van de wedstrijd 
en wist door het slim uitspe-
len van kansen de stand op 
het scorebord van 8 - 3 te 

noteren. Middels een penal-
ty en een break wisten de te-
genstanders nog enigszins 
bij te blijven door een tweetal 
doelpunten te maken. Meer-
vogels bleef door dende-
ren, waardoor de ploegen de 
rust in gingen met een stand 
van 15-9 in het voordeel van 
Meervogels.De wedstrijd was 
in de vroege minuten van de 
tweede helft eigenlijk al ge-
speeld met 21-13 in het voor-
deel van de thuisclub. Eind-
stand 26-16. De volgende 
wedstrijd is op 21 november 
om 19.00 uur tegen Kras/Vo-
lendam 1, weer in Akersloot.

Akerveld genomineerd
Akersloot - Akerveld Engi-
neering is een ingenieurs-
bureau gevestigd in het cen-
trum van Akersloot en actief 
op het gebied van het teke-
nen en berekenen van onder 
andere vaste- en beweegba-
re bruggen. Eén van de uitge-
voerde projecten is de Stol-
perophaalbrug te Schagen, 
die vorige maand offi cieel in 
gebruik is genomen. Aker-
veld heeft van deze beweeg-
bare brug de volledige engi-
neering gedaan, dat wil zeg-
gen alle berekeningen en te-
keningen van de brug en het 
bewegingswerk. De stalen 

brug en onderdelen zijn ge-
modelleerd en getekend met 
het 3D Tekla tekenpakket. De 
leverancier van deze software 
geeft jaarlijks een award uit 
ter erkenning van het mooi-
ste model. Akerveld Engi-
neering heeft met het Stol-
perophaalbrugmodel inmid-
dels de Benelux Tekla BIM 
Award gewonnen in de ca-
tegorie infrastructurele pro-
jecten en dingt nu mee voor 
de Global Tekla BIM Award. 
Meegestemd kan worden tot 
30 november via: www.tekla.
com/bim-awards?tid=1047. 
Foto: Kuan Botman.

Akersloot - Het Avond-
uur wordt gehouden op zon-
dag 29 november in de vorm 
van een muzikaal meditatie-
ve bijeenkomst met kaars-
licht, zang, stilte en teksten. 
De cantorij vervult de rol van 
voorganger. In de PKN kerk 
Dielofslaantje 4, aanvang 
19.30 uur. Wie problemen 
heeft met vervoer kan door-
deweeks na 19.00 uur bellen 
met Peter Bovendorp: 0251-
313770. Dan zal hij voor ver-
voer proberen te zorgen.

Avonduur

Slapen in een boomhuis 
op Camping Geversduin

Castricum - Altijd al in een 
boom willen slapen? Vanaf 
Pasen 2016 is het mogelijk 
op Camping Geversduin. Sla-
pen in een boomhuis is echt 
contact maken met de na-
tuur. De rust van bomen door 
de natuurlijke houten inrich-
ting met alle gemakken van 
een huisje. Vanuit het raam 
in de huiskamer, op de eer-
ste verdieping, kijken de gas-
ten zo het groen in. Overdag, 
maar zeker ook in de nacht 
is het genieten van het mooie 
uitzicht. Op 2 november is 

er begonnen met de nieuw-
bouw van het Boomhuis. De 
buitenkant van het Boomhuis 
is voorzien van platowood; 
Duurzaam, vormvast en goed 
verwerkbaar hout, dat recy-
clebaar en gifvrij is. Het hout 
is afkomstig uit verantwoord 
beheerste FSC-bossen en 
heeft een mooie en natuurlij-
ke uitstraling. Op de begane 
grond zijn twee slaapkamers 
en de badkamer gesitueerd. 
De eerste verdieping is de 
huiskamer met een keuken 
en een aparte slaapkamer.

www. .nl

www. .nl
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Sint Maarten-blues
Vaak hoor ik dat oudere kin-
deren inhalig zijn met Sint 
Maarten. Ik heb genoten van 
mijn dochter Romy (10) en 
haar twee vriendinnen Lara 
en Sumru die menig luiste-
raar deed swingen of lachen. 
Ja, ze hebben veel snoep op-
gehaald, maar de uitgebrei-
de Sint Maarten-blues aan-
horen had ik voor geen goud 

willen missen. Ze hadden de 
grootste lol. Het was de laat-
ste keer, weer een periode af-
gesloten. En ik zal alle jon-
ge, oudere kinderen en ou-
ders met veel plezier volgend 
jaar opwachten aan mijn deur, 
wat een fantastische traditie! 
Op de foto v.l.n.r.: Sumru,  Ro-
my, Lara.
Natasja Bosman.

Zorg staat als een huis?
De SP en GroenLinks hadden 
een interpellatiedebat aange-
vraagd met wethouder Ans 
Pelzer van de PvdA om de si-
tuatie rond de aanbesteding 
van de huishoudelijke hulp 1 
uit te leggen, waar het mis is 
gegaan in de ogen van de SP 
en GroenLinks, maar ook het 
FNV. Dit was spoedeisend, 
omdat de onderhandelingen 
met de nieuwe aanbieder al 
aan de gang zijn. Vreemd ge-
noeg zegt de wethoudster 
steeds dat ze onderhandelt 
met de nieuwe aanbieder 
over het overnemen van het 
personeel om ontslagen te 
voorkomen, maar in de krant 
zien de thuiszorgmedewerk-
sters geschokt dat Axxicom 
al doodleuk nieuw personeel 
aan het werven is. Dus was ik 
als familie van een cliënt aan-
wezig in de raadszaal, samen 
met zo¹n twintig thuiszorg-
medewerkers, in de hoop 
antwoord te krijgen over bij-
voorbeeld  overname van het 
personeel zodat mijn ouders 
misschien hun vertrouwde 
lieve hulp zou kunnen be-
houden. Maar ach, de raads-
leden van PvdA, VVD, D66 en 
CK&G hadden het druk met 
gebak eten omdat CK&G 
(Castricum Kern&Gezond) 
tien jaar bestond. Waar staat 
dat gezond van deze par-
tij eigenlijk voor? Niet voor 
de kwetsbare ouderen die al 
vanaf mei in de zenuwen zit-
ten uit angst voor het keu-
kentafelgesprek en vaak nog 
niets weten. Maar deze par-

tijen hebben geen bood-
schap aan de lawaaidemon-
stratie van 150 demonstran-
ten of de medewerkers in de 
raadszaal en zeiden keihard 
‘Nee’ en zo waren we voor 
niets gekomen. De maandag 
ervoor was er een vakbonds-
man aanwezig bij het raads-
spreekuur om uit te leggen 
wat er allemaal fout was aan 
de aanbesteding zoals de ge-
meente Castricum het had 
gedaan, maar VVD en D66 
kozen ervoor om gewoon he-
lemaal niet op te komen da-
gen. Er is totaal geen besef 
wat ze de ouderen aandoen 
en de medewerkers die hier 
al zoveel jaar werken en we-
ten dat thuiszorg meer is dan 
alleen een beetje schoonma-
ken. Overigens zou ik het wel 
leuk vinden om te zien hoe 
een Castricumse wethou-
der in twee uur tijd een huis 
schoon denkt te kunnen ma-
ken.
Dieptriest dat er geen ge-
hoor wordt gegeven aan de 
grote onrust onder kwetsba-
re mensen en het personeel. 
CkenG is ongezond bezig, 
VVD weet niet wat een volks-
partij inhoudt en de PvdA is 
het contact met arbeiders to-
taal kwijt. Gemeente Castri-
cum, probeer tenminste zo 
fatsoenlijk te zijn om in ge-
sprek te gaan in plaats van 
‘feestelijk taart eten’ voor de 
ogen van mensen die net hun 
baan zijn kwijtgeraakt.
 
M. Brakenhoff.

Zorg staat als een huis?

CasRC gaat in goede richting

Castricum - Het eerste team 
van de Castricumse rug-
by club speelt in de hoogste 
klasse van de Nederlandse 
competitie, de Lotto-ereklas-
se. In deze poule van twaalf 
teams wordt tot begin de-
cember gestreden voor de 
eerste zes plaatsen. Immers, 
alleen de eerste zes teams 
mogen in de tweede helft van 
de competitie gaan strijden 
voor het Nederlands kampi-

oenschap. CasRC stond voor 
aanvang van de wedstrijd te-
gen RC Waterland uit Purme-
rend op een gedeelde zes-
de plaats met de Hookers uit 
Hoek van Holland. Waterland 
op de elfde plaats. 

Ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de aansla-
gen in Parijs werd er voor 
aanvang van de wedstrijd één 
minuut stilte gehouden.

Waterland rook kansen te-
gen een rommelig startend 
CasRC. Het duurde daarom 
ruim dertig minuten voordat 
de thuisploeg de eerste pun-
ten op het scorebord wist te 
laten noteren. Met een stand 
van 14-7 werden voor kor-
te tijd de kleedkamers op-
gezocht. In de tweede helft 
kreeg CasRC meer grip op 
de wedstrijd. In de twintigste 
minuut kon Campbell Mcin-
tosh, nieuwe prop uit Nieuw 
Zeeland, de derde try druk-
ken. Met een stand van in-
middels 21-10 zou CasRC bij 
winst slechts vier wedstrijd-
punten krijgen. Waterland 
was niet van plan om te ver-
liezen. Met nog negen speel-
minuten op de klok brachten 
zij de stand terug op 21-15. 
Vanuit een gewonnen line-
out werd de bal daarna ra-
zendsnel doorgespeeld naar 
Joep Hafkamp. Joep wist in 
de allerlaatste minuut de bo-
nustry te drukken. Direct na 
het missen van de conversie 
fl oot de referee de wedstrijd 
af en schoof CasRC met een 
score van 26-15 van een ge-
deelde zesde plaats naar een 
vijfde plaats. 

Zaterdag 21 november speelt 
CasRC uit tegen Hilversum, 
die nog ongeslagen boven-
aan staat in de ereklasse. 
Op de foto van Theo Been-
tjes: Invaller Mathijs Beentjes 
rooft de bal in de lijn-out.

Vitesse wint eenvoudig: 0-5
Castricum - Inmiddels zijn 
er tien duels  gespeeld in de 
lopende competitie. En waar 
Vitesse tot nu toe thuis veel 
punten heeft laten liggen, 
heeft het buiten Castricum 
de maximale buit binnenge-
haald. Want ook bij Beverwijk 
kwam Vitesse nauwelijks in 
de problemen, deels ook om-
dat de thuisploeg door een 
rode kaart ruim een uur met 
tien man moest spelen. Dat 
betekent vijf uitwinstpartij-
en op rij met een doelsaldo 
van drie tegen en negentien 
voor! En omdat koploper Uni-
ted/DAVO thuis verrassend 
verloor van KFC doet Vites-
se weer volop mee in de kop-
groep.
Beverwijk wist tot halverwe-
ge de eerste helft stand te 
houden, echter in de 23e mi-
nuut ging het goed mis voor 
de thuisploeg. Robin Bakker 
wist tussen twee verdedigers 
door te breken, maar werd 
alsnog door een van hen on-
deruitgehaald. Dat beteken-

de niet alleen een directe ro-
de kaart, maar de toegeken-
de vrije trap net buiten het 
strafschopgebied werd door 
Jasper Rutgers knalhard in 
de linkerbenedenhoek bin-
nengeschoten: 0-1. 
Door twee   doelpunten van 
Robin Bakker in de 37e en 
45e minuut ging de rust in 
met een 0-3 stand op het 

scorebord. Het venijn bleek 
in de staart te zitten. Eerst 
wist Jort Kaandorp zich in 
de negentigste minuut in het 
strafschopgebied vrij te spe-
len waardoor hij met een 
schuiver kon scoren. En een 
paar minuten later mocht hij 
vanaf de penaltystip ook de 
vijfde treffer voor Vitesse bin-
nenschieten.
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Limmen - In 1916 zat Euro-
pa midden in de ellende van 
de Eerste Wereldoorlog die in 
1914 was uitgebroken. Ne-
derland was in die periode 
neutraal, maar had zijn han-
den vol aan circa één mil-
joen (!) Belgische vluchte-
lingen die in ons land wer-
den opgenomen. De Duit-
sers waren op het westelijke 
front opgerukt door België en 
net op tijd tot staan gebracht 
in Vlaanderen, onder ande-
re aan de rivier de IJzer. Hier, 
in de ‘Westhoek’ van België, 
mondde de strijd uit in een 
uitzichtloze loopgravenoor-
log. Tussen 2014 en 2018 zijn 
er allerlei herdenkingen in 
Vlaanderen aan de ‘Groote 
Oorlog’. Mensen uit deze re-
gio die geïnteresseerd zijn 
in deze jaren uit de Europe-
se geschiedenis kunnen mee 
op een excursiereis van vijf 
dagen naar de slagvelden in 
Vlaanderen. Voor meer in-
formatie: Co Nanne uit Lim-
men, 06-17036725, conan-
ne@quicknet.nl.

Excursiereis 
rond WO I

Nepalese zilversmid
bij Wereldwinkel

Castricum - Zilversmid 
Dambar Bishwokarma is 
woensdag 25 november van 
12.00 tot 16.00 uur gast bij 
Werelwinkel Castricum. Hij 
toont dan zijn sieraden en de-
monstreert hoe hij ze maakt. 
Dambar heeft een bijzondere 
band met Nederland. 
Toen hij leerling zilversmid 
was, kreeg hij tbc. Omdat hij 
tot de laagste kaste-groep 
behoort, was er geen geld 
voor de noodzakelijke medi-
sche zorg. In de zilverfabriek 
waar hij werkte, ontmoette hij 
een toerist: de Nederlander 
Jos Bus. Die vond het onver-
draaglijk dat Dambar onno-
dig zou sterven. En hij zorgde 
ervoor dat de Nepalees met 
Nederlandse hulp werd be-
handeld.
Eenmaal genezen, trouw-
de Dambar en begon zijn ei-
gen zilverfabriek. Via zijn Ne-
derlandse contacten kwa-
men er langzaam maar zeker 
meer klanten. De grote om-
mekeer kwam nadat hij zijn 
werk kwam verkopen tijdens 
de Vrijmarkt op Koninginne-
dag 1992. Iedereen was on-
der de indruk van zijn vak-
manschap. Dit leidde er-
toe dat hij zilveren sieraden 
mocht gaan leveren aan de 
Wereldwinkels in Nederland. 
Sinds 2001 werkt hij onder 
de naam Dambar Internatio-
nal. En levert hij ook sieraden 
aan Duitsland, Zwitserland, 

Australië, Canada en de VS. 
Dambar zou in het buiten-
land kunnen gaan werken, 
maar heeft ervoor gekozen 
om in Nepal te blijven. In zijn 
fabriek werken zo’n twintig 
medewerkers. Net als Dam-
bar zijn die veelal afkomstig 
uit de lage kaste-groep. In de 
zilverfabriek gelden goede 
werkomstandigheden en ze 
verdienen een relatief goed 
salaris. Zo delen deze men-
sen mee in het succes, wat 
precies de bedoeling is van 
het Fair Trade principe. Om 
aan het bezoek van Dambar 
een feestelijk tintje te geven, 
krijgen klanten twintig pro-
cent korting op alle sieraden 
uit het assortiment van We-
reldwinkel Castricum. Deze 
actie geldt van 25 tot en met 
28 november.

Castricum - Fotoclub Cas-
tricum houdt open huis op 
dinsdag 24 november. Club-
leden laten in De Kern eigen 
foto’s zien van verschillende 
genres. Daarbij vertellen ze 
in het kort wat over hun favo-
riete onderwerp en laten hun 
toppers zien. Bij iedere foto 
gaan ze in op wat  ze willen 
�vertellen¹ en lichten de door 
hen gemaakte keuzes toe bij 
bijvoorbeeld de compositie, 
kleurgebruik en uitsnede.
Vanaf september tot medio 
mei komen op dinsdagavond 
amateurfotografen naar de 
clubavond in De Kern, voor-
zien van foto¹s die daar dan 

gepresenteerd én door club-
genoten besproken worden.
En als er kritische kantteke-
ningen geplaatst worden, ge-
beurt dat altijd in een op-
bouwende sfeer. Binnen de 
club zijn er ook enkele werk-
groepjes actief zoals Natuur 
& Landschap en Architectuur 
die er geregeld met elkaar 
op uit trekken. Het resultaat 
van hun uitstapjes wordt op 
een speciale clubavond ge-
presenteerd via de beamer. 
Die uitstapjes zijn niet alleen 
leerzaam maar zeker ook ge-
zellig. Aanvang 20.00 uur en 
kijk ook eens op www.pbase.
com/fc_castricum.

Opening expositie 
Levenspoorten in kerk 

Castricum - Schilder Joost 
Krab is geboren op 11 janua-
ri 1952 te Velsen en stamt uit 
een familie van zeemannen. 
In zijn maritieme doeken, 
werken van olie- en acrylverf 
op linnen, tracht Joost zijn 
verbondenheid met de zee 
en zijn vakkennis van tuiga-
ge en schepen in sferen van 
zowel droom als werkelijk-
heid weer te geven. Zijn aan-
dachtsgebied is hij steeds 
meer gaan verleggen naar 
het schilderen van ‘Levens-
poorten’. Verhalende werken 
waarin hij zijn vertrouwen in 
het leven na dit leven weer-
geeft. Ruim tien jaar verzor-
gen Joost en zijn vrouw Mir-
re bovendien bijeenkomsten 
voor spirituele verenigingen 
in Nederland als medium. Op 
zondag 29 november wordt 

in de Maranathakerkde ex-
positie ‘Levenspoorten’ ge-
opend. Mirre draagt enke-
le gedichten voor. Het geheel 
wordt muzikaal opgeluisterd 
met harp muziek van Elise 
van der Leeuw. De toegang is 
gratis. De opening begint om 
11.30 uur.

Brandmelding vanaf 
huis Henny Huisman

Castricum - Woensdag net 
voor 12.00 uur is de brand-
weer uitgerukt voor een 
brandmelding aan de Hee-
reweg. Bij aankomst van de 
brandweer bleek het te gaan 
om de woning van Henny 

Huisman die samen met zijn 
schoonzoon Frank de brand-
weer al stond op te wachten. 
Het was loos alarm, de rook-
melder was afgegaan door 
schilderwerkzaamheden. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Regio - Lions Club Castri-
cum-Heemskerk nodigt re-
gelmatig sprekers uit voor de 
leden, maar nu is een aantal 
van de lezingen voor het pu-
bliek toegankelijk. Op maan-
dag 23 november is de eerste 
in Hotel Koningsbosch. Tij-
dens lezing geeft Bob Homan 
zijn visie omtrent de korte en 
lange termijnontwikkelingen 
in de economie en de impact 
daarvan op fi nanciële mark-
ten. Bob Homan (1968) is 
sinds juli 2008 hoofd van het 
ING Investment offi ce en bij-
na dagelijks te zien op RTL Z.
Indien men de lezing als gast 
wilt bijwonen dan kan dat via 
‘aanmelding lezing’ op www.
lionscastricumheemskerk.nl.

Lezing bij de 
Lions Club

Regio - Dinsdag 8 decem-
ber kan iedereen mee stamp-
pot eten in Wijk aan Zee. Op 
vrijdag 11 december staat er 

Stapmaatjes een fi lmavond in Uitgeest op 
het programma. Zondag 13 
december kunnen er kerst-
kaarten gemaakt worden. 
Meer informatie: www.stap-
maatjes.nl.
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Uitgeesters over de grens
Onze redactie ging op zoek naar Uitgeesters die geëmigreerd zijn. 

Monique Teeling tekende hun verhalen op.

Deze week: Gert Brandjes, 
hij verhuisde 28 jaar gele-
den naar Zweden.

Sörmland - Gert Brand-
jes (56) woonde van 1959 
tot 1987 op de Loet in Uit-
geest en woont inmiddels 28 
jaar in Zweden waarnaar hij 
verhuisde om te werken als 
gids wildwater- varen in Lap-
land. Van mei tot septem-
ber was hij steeds een week 
weg met circa acht gasten. 
Met helicopter en watervlieg-
tuig werd de groep getrans-
porteerd naar het uitgangs-
punt Kaitumjaure met baga-
ge en raft. 
Van de ongeschreven regel 
onder gidsen om nooit een 
relatie aan te gaan met een 
gast, week Gert één keer af 
en hield daar zijn vrouw Ann-
Kristin (Ninni) aan over. Met 
haar kreeg hij zoon Henrik 
die als militair in Enköping 
werkt. 
Gert: “Wij wonen in Sörm-
land, 120 kilometer onder 
Stockholm in het gehucht 
Årdala. Dit was lang geleden 
een dorp met veel boeren 
maar is nu uitgestorven. Wij 
zijn één van de weinigen die 
hier permanent wonen. Ons 
huis is een typisch Zweeds, 
rood houten huis met eigen 
water uit een bron. Sörmland 
heeft meren, bossen en een 
glooiend landschap met veel 
landgoederen en kastelen.” 
Van zijn jeugd herinnert Gert 
zich dat de Koog er nog niet 
was maar wel meer groen en 
open vlaktes. Op de Maria-
school vond hij de lessen van 
Thijs Fonville spannend en 
maakte een dinosourus van 
papier of keek film tijdens de 
schooluren. Als kleine jongen 
was de eendenkooi erg aan-
trekkelijk omdat het zo ‘ge-
heim’ was. Gert: “Wij dach-
ten dat daar een gevaarlijke 
man woonde met dito hond, 

Gert Brandjes: “Jag vill leva, jag vill dö i Norden”

slopen er naar toe maar durf-
den niet de kooi in te gaan. 
Toen Ninni en ik tien jaar ge-
leden besloten een hond te 
kopen, wilde zij een Kooiker-
hond. Onze eerste kooiker-
hond Floris kwam bij ons en 
de cirkel was rond. De vol-
gende keer bezoek ik een-
dekooi Uitgeest.” Ook vlotten 
bouwen en op het meer va-
ren deed Gert graag waaruit 
toen al zijn avontuurlijke ka-
rakter bleek. 
Op zijn tiende vertelde Gert 
tegen zijn moeder dat hij 
niet in Nederland zou blij-
ven. Naast de natuur van 
Engeland, Wales en Schot-
land trok Zweden door ruim-
te en natuur. Aan hoe men 
op zijn verhuizing zou reage-
ren, dacht hij niet. Zijn vader 
zag liever dat Gert voor een 
zekere toekomst koos. Gert: 
“Ik werkte als banketbak-
ker en later als leraar ban-
ketbakker.” Heimwee had hij 
niet, hij verzweedste snel en 
voelt zich meer Zweed dan 
Nederlander. Bij Gert en Nin-
ni op bezoek gaan, betekent 
mee-eten. Hij plukt zijn eigen 
paddestoelen, beent lam-
meren uit en bakt brood en 
gebak zelf. Weinig Holland-
se pot maar de erwtensoep 

vindt hij nog steeds heer-
lijk. Wat hij mist is het even 
bij oude vrienden langsgaan 
wat in Zweden ook niet lukt 
omdat hij midden in de bos-
sen woont en veel vrienden 
wonen soms tot 600 kilome-
ter verder. 
Gert: “Wat ik soms mis is een 
verse zoute haring!” Voor zijn 
moeder bouwde hij een stu-
ga (klein houten huisje) en 
nu zij er niet meer is, ver-
blijft zijn zus er ieder jaar een 
weekje. Na 20 jaar als leraar 
te hebben gewerkt, waarvoor 
hij veel moest reizen, werkt 
hij nu als begeleider van jon-
geren die zonder ouders naar 
Zweden vluchtten uit onder 
anderen Somalië, Syrië, Af-
ghanistan of Eritrea. Het ver-
vult Gert met trots dat inmid-
dels velen van hen op eigen 
benen staan, een baan heb-
ben en hun bijdrage leveren 
aan de Zweedse samenle-
ving. Uren kan hij praten over 
de opdracht die mensen heb-
ben tegenover elkaar. 
In Nederland valt hem op dat 
de huizen smal zijn, het ver-
keer agressiever maar ook 
dat het in de Kastanjestraat 
nog naar dezelfde bloemen 
ruikt als 45 jaar geleden. 
Op de vraag of Gert van plan 
is in Zweden te blijven, ant-
woordt hij met de Zweedse 
zin bovenaan dit verhaal, wat 
betekent ‘ik wil leven, ik wil 
sterven in het noorden’. (Mo-
nique Teeling)

Kent u een Uitgeester die 
de grote stap naar het bui-
tenland heeft gewaagd en 
zijn of haar verhaal wel wil 
vertellen aan de inwoners 
van Uitgeest? 
Laat het ons weten via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Ada van Twuij-
ver, vrijwilligster bij De 
Zwaan Cultureel

Uitgeest - Naast haar dage-
lijks werk als onderwijsassi-
stent voor kinderen met een 
taal ontwikkelingsstoornis, 
zet Ada van Twuijver zich al 
enige jaren in als vrijwilliger 
bij De Zwaan Cultureel in Uit-
geest. Dit ontstond vanuit het 
Dorpshuis bestuur omdat het 
gebouw regelmatig het hele 
weekend leegstond. Zij kwa-
men op het idee om er meer 
mee te doen. Ada werd direct 
vriend van De Zwaan en deed 
in het begin alleen de kaart-
verkoop maar inmiddels zit zij 
in het bestuur als algemeen 
lid en is zij programmeur sa-
men met Casctricummer Ton 
Hemmen. 
De liefde voor cabaret heeft 
zij van haar vader die haar 
vroeger meenam naar het 
theater. Dus vrijwilligers-
werk op deze plek is niet zo 
vreemd. Ada: “Het is leuk 
om buiten werk en huis din-
gen te doen waar je normaal 
niet mee bezig bent. Ik heb 
hier veel geleerd over me-
zelf, zoals bij het program-
meren.” Ada moet weer la-
chen als haar iets te binnen 
schiet: “Op de markt durf ik 
niet af te dingen maar als ik 
een impressariaat aan de lijn 
heb dan onderhandel ik juist 
wel! Wij willen laagdrempe-
ligheid, de kaartjes mogen 
hooguit € 17,50 kosten, het is 
dus kicken als ze zakken met 
de prijs en je haalt zo een ar-
tiest binnen. Ton en ik ver-
sterken elkaar, hij is muziek 
georiënteerd en ik ben meer 
van het theater. Wij hebben 
een antenne voor vernieu-

wende dingen.” 
Toch komt het regelma-
tig voor dat Uitgeesters aan 
Ada vragen wat doe jij daar, 
De Zwaan is toch van de be-
jaarden? Ada: “Dat imago 
komt doordat de ANBO en 
SUS hier door de week zit-
ten maar wij hebben een 
heel interessant programma 
dat men in een overzichtelijk 
boekje terug kan vinden. Op-
merkelijk ook dat de Zaan-
streek en Castricum meer 
betrokken lijken dan de Wal-
dijk en de Kleis. Ik wil graag 
weten hoe we deze wijken 
meer kunnen betrekken. Het 
is jammer dat mensen niet in 
de gaten hebben dat dit the-
ater op loopafstand, artiesten 
heeft waar men in omliggen-
de theaters meer voor be-
taalt en waar men na afloop 
gezellig iets kan drinken. Wij 
merken dat vaste klanten dit 
enorm waarderen. Wij heb-
ben een goede ploeg vrijwil-
ligers en de sfeer is gezellig. 
Als we de halve dag gewerkt 
hebben voor een uitverkoch-
te zaal en het klemzittende 
busje van een artiest uit de 
steeg hebben geholpen, dan 
is het heerlijk nazitten en zijn 
we trots met z’n allen. Wij zijn 
nog op zoek naar een pen-
ningmeester en vrijwilligers 
voor opbouw en techniek.” 
Aanmeldingen via www.de-
zwaancultureel.nl.. (Monique 
Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die wat wil ver-
tellen over dat vrijwilli-
gerswerk? 

Aanmelden via kantoor@
uitgeestercourant.nl.



Connection zoekt mannen
Gesprek met de de man die op 
twee toonhoogtes kan zingen

Castricum - Een koor dat al 
dertig jaar bestaat en waar 
ook nog steeds veel leden 
van het eerste uur met veel 
plezier zingen. Medeoprich-
ter en al die jaren bas-op-de-
achterste-rij Jan Graafland 
vertelt wat er zo bijzonder is 
aan het koor Connection uit 
Castricum. 
Jan kwam als 24-jarige op 
het idee een koor op te rich-
ten. ,,In die tijd was ik lid van 
een jongerensoos La Libra in 
de Maranathakerk. Wij waren 
een actieve groep jongeren 
die veel organiseerde. Onder 
andere zeilweekendjes, fiets-
tochten, thema-avonden. Zo 
kwam ik onze huidige diri-
gent Rolien Eikelenboom te-
gen op het strand, ik kende 

haar van de kerk. We raak-
ten aan de praat en aan het 
eind van het gesprek hadden 
we een deal: ik zorg voor een 
groep van twintig personen 
en een ruimte, dan wilde Ro-
lien ons begeleiden als diri-
gent. Dat was gezien de ac-
tieve leden van de soos zo 
geregeld. Connection is geen 
familiekoor, al zaten in de be-
gintijd alle drie mijn zussen 
op het koor maar in die tijd 
waren er nog meer broers/
zussen op het koor. In de 
loop van de tijd zijn er enke-
len vertrokken en veel gezel-
lige niet-familieleden bij ge-
komen. Op dit moment zit-
ten mijn vrouw en twee zus-
sen op het koor. Het is geen 
familiekoor maar gewoon 

een koor met gezellige men-
sen en een bijzondere en in-
spirerende dirigent.” Zingen 
is voor Jan ontspannend en 
het geeft hem positieve ener-
gie. Ook door de diversiteit in 
het repertoire zijn er genoeg 
uitdagingen voor hem. Van 
gospel tot mooie gedragen 
kerstnummers. 

,,Zelf ben ik een gemiddeld 
zanger die weleens een an-
dere toon zingt en af en toe 
mijn tekst kwijt is. ‘Jan, je 
hebt vandaag op twee toon-
hoogtes gezongen’, zei mijn 
vader trots nadat we uit de 
kerk kwamen. Dat is nou zo 
heerlijk van dit koor: je hoeft 
niet per se een goede zanger 
te zijn, een enthousiaste zan-

ger is belangrijker.” Het koor 
heeft verschillende musi-
cals uitgevoerd en treedt op. 
,,Laatst zijn we met hele koor 
een weekend naar Texel ge-
weest waar we op verschil-
lende plaatsen een flashmob 
hebben uitgevoerd. Een hore-
ca-eigenaar vond het zo leuk, 
dat het hele koor werd uitge-
nodigd voor koffie. Dit zijn de 
dingen die dit koor zo bijzon-
der maakt. Alleen de verhou-
ding in het aantal mannen en 

vrouwen ligt scheef: voor de 
muziek is het het mooiste als 
er een verhouding is van een 
man tegenover twee vrou-
wen. Op dit moment kun-
nen we nieuwe tenoren en 
bassen gebruiken. Dus man-
nen, wil je eens testen of je 
kunt zingen, kom eens langs. 
Het zal je verbazen waartoe 
je in staat bent en wat het je 
brengt: heel veel plezier!” 
Voor meer informatie: www.
connection-hetkoor.nl

Die Zauberflöte 
cadeautje voor publiek 

Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers heeft 
zondag 12 november een bij-
zonder geslaagd jubileum-
concert gegeven. 
Het talrijke publiek heeft ge-
noten van koor, ensemble en 
solisten die in een gezamen-
lijke uitvoering een grote se-
lectie uit de opera Die Zau-
berflöte van W.A. Mozart ten 
gehore brachten. Dit keer 
was gekozen voor een bij-
zondere enscenering met 
een verteller, die door zijn le-
vendige en aanschouwelijke 
presentatie van het verhaal 
de diverse liederen en aria’s 
tot een mooi geheel maak-

te. Solistische medewerking 
werd verleend door de ba-
riton Nico Sevenhyusen en 
de sopraan Sabine Kirsten. 
In hun vocale verrichtingen 
werden koor en solisten op 
uitstekende wijze begeleid 
door Janneke Koetsier op de 
vleugel en een prachtig in-
strumentaal ensemble. 
De algehele leiding was in 
handen van Gerard Leegwa-
ter. ,,Die Zauberflöte werd er-
varen als een cadeautje van 
het koor voor het publiek dat 
enthousiast reageerde en 
met een daverend applaus 
de uitvoerenden bedankte”, 
aldus Ria Hooijboer.

Vredeburg 2 hard onderuit
Limmen - Op dinsdag 10 
november speelde het twee-
de team van schaakvereni-
ging Vredeburg een bonds-
wedstrijd bij De Waagto-
ren in Alkmaar. Vredeburg 2, 
dat de eerste competitieron-
de had gewonnen, trof in de 
tweede ronde van de bonds-
competitie in De Waagtoren 
6 een te sterke tegenstander. 

In de bovenzaal van Het Gul-
den Vlies scoorden Tars Wan-
ders en Remi Aafjes nog een 
half punt, maar Jaap Lim-
men, teamcaptain Dick Aaf-
jes, Adri Beentjes en Marlies 
Sturk noteerden een neder-
laag. De eindstand van 5-1 
betekent dat Vredeburg 2 te-
rugvalt naar het rechterrijtje 
in de derde klasse C.

Sporten voor 
hartpatiënten
Wijk aan Zee - Dinsdag-
avond 24 november is er weer 
een introductieavond voor 
(ex) hartpatiënten. Iedereen 
kan dan gratis de sfeer mee-
maken en met lotgenoten te 
sporten en te praten. Tijdens 
het sporten, dat plaatsvindt 
in de sportaccommodaties 
van Heliomare, is te zien hoe 
mensen weer vertrouwen 
krijgen in zijn of haar lichaam 
door op hun eigen niveau te 
sporten onder deskundig op-
geleide sportleiders. Aanmel-
den via 06-20867080 of kijk 
op www.hartinbewegingken-
nemerland.nl.

Castricum - Woensdag 
11 november om 17.00 uur 
moest de brandweer uitruk-
ken naar Dijk en Duin waar 
de rookmelder was afge-
gaan. Dit was veroorzaakt 
door aangebrande broodjes 
die de hele keuken en een 
deel van de afdeling blauw 
hadden gezet met rook. De 
brandweer heeft de meeste 
rook naar buiten verdreven 
en een meting verricht waar-
na de cliënten terug konden 
keren.

Aangebrand

Gratis tijdschrift over 
Noord-Hollandse natuur
Regio - Het nieuwe tijd-
schrift van Landschap 
Noord-Holland is versche-
nen. Elk seizoen geeft de na-
tuurorganisatie een blad uit 
waarin de natuur in de pro-
vincie Noord-Holland cen-
traal staat. Met leuke erop-
uit tips, achtergrondinforma-
tie over natuurgebieden en 
mooie foto¹s van planten en 
dieren in de provincie. 

De volgende onderwerpen 
komen onder andere aan 
bod: wisenten emigreren naar 
de Veluwe, een uitneembare 
wandelroute van vijf of negen 
km bij Tuitjenhorn, het raad-
sel van de kleine zwanen, bij-
zondere weetjes over de mol. 
Het tijdschrift is niet verkrijg-
baar in de losse verkoop en 
wordt speciaal gemaakt voor 
37.000 lezers die het werk 
van Landschap Noord-Hol-
land steunen. Om andere na-
tuurliefhebbers ook een in-
druk te geven van het blad, 

biedt Landschap Noord-Hol-
land de mogelijkheid om gra-
tis het november-nummer 
aan te vragen. Ga naar www.
landschapnoordholland.nl/
tijdschrift en vul de gegevens 
in. Door de hoeveelheid be-
stellingen vanuit de webwin-
kel wordt op korte termijn 
gezocht naar een duizend-
poot. Deze vrijwilligersvaca-
ture is voor onbepaalde tijd.  
Het gaat om de dinsdag- en 
donderdagmorgen in Heiloo. 
Mail naar info@landschap-
noordholland.nl.
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Haal kleurplaat voor Sint
Sinterklaasactie bij AH 
op de Rijksstraatweg

Heemskerk - Evenals voor-
gaande jaren heeft Albert 
Heijn aan de Rijksstraatweg 
weer leuke activiteiten rond-
om Sint Nicolaas. Op zater-
dag 28 november is er als 
vanouds weer een groot pie-
tenfestival met meerdere kin-
deractiviteiten, en vooral veel 
pieten. Ook Sinterklaas is wel 
heel nieuwsgierig geworden 
naar die grote Albert Heijn 
waar zijn pieten altijd zo lang 
wegblijven. Dus dit jaar komt 
de Sint zelf ook langs, en na-
tuurlijk niet met lege handen. 
Speciaal voor zijn komst 
heeft Albert Heijn kleurplaten 

liggen die opgehaald mogen 
worden om zo mooi mogelijk 
in te kleuren. Voor de leuk-
ste, mooiste kleurplaten heeft 
Sint een prachtige prijs. Haal 
gauw de kleurplaat en lever 
deze uiterlijk woensdag 25 
november in bij de service-
balie. De winnaars ontvan-
gen zo snel mogelijk bericht, 
en krijgen hun prijs persoon-
lijk van Sinterklaas op za-
terdagmiddag 28 november. 
Verdere informatie over deze 
dag is volgende week in deze 
krant te vinden. Deze actie is 
alleen bij Albert Heijn aan de 
Rijkstraatweg.

Sint in ‘t Dierenduintje
Castricum - Op zaterdag 28 
november komt Sinterklaas 
met Piet een bezoek brengen 
op kinderboerderij ‘t Dieren-
duintje. 
Vanaf vandaag kunnen kin-
deren hun schoentje komen 
zetten. Sinterklaas overhan-
digt tijdens zijn bezoek per-

soonlijk aan alle kinderen 
hun gevulde schoentje. De 
inhoud is gesponsord door 
Albert Heijn Castricum. Om 
13.30 uur zingt kinderkoor 
Music Star sinterklaaslied-
jes, waarna Sinterklaas rond 
14.00 uur op het Dierenduin-
tje aankomt.  

Niet met boot naar Limmen 

Limmen - Zondag is Sinter-
klaas ook weer veilig in Lim-
men aangekomen. Na aan-
komst op het Stet, wat helaas 
vanwege de wind niet met 
de gebruikelijke boten mo-

gelijk was, werd Sinterklaas 
ontvangen door spreekstal-
meester Peter Dekker en 
burgemeester Mans. Sinter-
klaas was zijn staf kwijt en er 
waren al oplettende kinde-

Castricum - Sinterklaas 
heeft laten weten dat hij op 
zaterdag 21 november sa-
men met zijn Pieten een be-
zoek brengt aan de viering 
in de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat. De viering be-
gint om 19.00 uur; voorgan-
ger is Pastoor Kaleab.

Sinterklaas in 
Pancratiuskerk

Decembercadeaus en 
meer op brocantemarkt 
Castricum - Op vrijdag 27 
november verandert het Bak-
kerspleintje in een brocante-
markt. De succesvolle bro-
cantemarkt die afgelopen zo-
mer werd gehouden krijgt 
dus een vervolg. 
De wekelijkse markt van 9.00 
tot 16.30 uur wordt op vrijdag 
27 november uitgebreid met 
dertien kramen op het Bak-
kerspleintje. Diverse brocan-
teurs richten met hun voor-
namelijk vanuit het buiten-
land afkomstige waren hun 
kramen sfeervol in. Ook is er 
een kraam met vogeltaarten 
en bijzondere paraffi ne wind-
lichten aanwezig. Een welko-
me uitbreiding voor winke-
lend Castricum en omstreken 
zo vlak voor de december-
maand. Iedereen komt vast 
met een origineel brocante of 

eigentijds cadeau thuis.
Chansonnier Edouard  ver-
zorgt aan het einde van de 
ochtend de muzikale omlijs-
ting. Het Franse chanson-
zanggroepje  ‘Les notes joy-
euses’ brengt rond 12.00 uur 
een aantal chansons ten ge-
hore brengen. Kom luiste-
ren en zing mee! Edouard is 
nog op zoek naar geïnteres-
seerden om een nieuw zang-
groepje op te starten.
In samenwerking met win-
keliers, waaronder Bakker 
Van Vessem,  Simons Kaas 
en Noten en Slagerij Van 
der Meer, wordt tijdens deze 
markt de bezoekers iets lek-
ker aangeboden. De markt 
gaat door bij goede weers-
omstandigheden. Meer in-
formatie:  Liesbeth Kuijs, 06-
33090599.  

ren die een verdacht persoon 
hadden gezien rondom het 
Stet. De politie werd inge-
schakeld en een grote zoek-
tocht kwam op gang.
Na de festiviteiten op het Stet 
ging de stoet gezien het weer 
rechtstreeks naar de kerk, 
waar de pepernotenband 
weer voor de gebruikelijke 
vrolijke noot zorgde.
Inmiddels was de politie de 
boef op het spoor en kon de 
staf in de kerk worden terug-
gegeven aan Sinterklaas. Met 
oprechte excuses aan Sinter-
klaas en alle Limmense kin-
deren kwam de boef er ge-
nadig vanaf. 
Het feest in de kerk kon met 
volle kracht vooruit en uitein-
delijk gingen alle kinderen 
tevreden en blij naar huis. Ui-
teraard in de wetenschap dat 
de schoen weer gezet kan 
worden. Foto: Peter van Re-
nen. 

Castricum - Voor het kerst-
kinderkoor wordt gezocht 
naar meisjes en jongens tus-
sen zes en twaalf jaar. Het 
koor zingt op kerstavond 24 
december om 17.30 uur in de 
gezinsviering in de Pancrati-
uskerk. De repetities zijn op 
de vrijdagen 20 en 27  no-
vember en 4 en 11 december,
van 16.00-17.00 uur in het Pa-
rochiehuis, Dorpsstraat 113. 
Meer informatie: Da-
niëlle van Rooij, tel: 
06-15584321/d.m.vanrooij@
versatel.nl. 

Kerststerren 
voor koor

Heiloo -Voor de vele ver-
diensten wordt Willibrord 

Ode aan Sint 
Willibrord

herdacht met een muzikale 
ode. Op zondag 22 novem-
ber om 12.00 uur in de Willi-
brorduskerk, Westerweg 265, 
Heiloo. Introductie/uitleg om 
11.30 uur in ontmoetings-
ruimte van de kerk.

Akersloot - Milosj van Re-
nesse heeft tijdens de rit om 
de KPB-mountainbikecup la-
ten zien dat er niets viel af 
te dingen op zijn afgeteken-
de winst. Niemand was in 
staat om voor enige bedrei-
ging op zijn leidende positie 
te zorgen. De echte spanning 
en strijd ging om de plekken 
twee en drie. Henk Verdonk 
junior kreeg Vincent Beentjes 
eronder. 

Ongenaakbaar

Sint blij met slaapplek
Castricum - Even nadat Sin-
terklaas aangekomen was in 
Nederland is hij doorgereisd 
naar Castricum waar hem 
een warm welkom wachtte. 
Bij winkelcentrum Geester-
duin stonden heel veel kinde-
ren te wachten op de de Sint 
en de grote groep Pieten. Na 
de intocht en de optocht door 
het dorp, volgde een mooi 

feest in de kerk. Daarna was 
Sinterklaas moe en hij was 
heel blij om te horen dat zijn 
slaapkamer in orde was ge-
bracht op de Dorpsstraat 63. 

Kinderen kunnen een kijk-
je nemen door het raam en 
misschien ontmoeten zij Sin-
terklaas dan wel.  Foto: Henk 
Hommes. 



Lezing met snoepgoed
Castricum - Waarom komt 
Sinterklaas uit Spanje en 
strooit Zwarte Piet met peper-
noten? Een lezing met proe-
verij over de herkomst van 
Sint Nicolaas en alle zoe-
te lekkernijen die daarbij ho-
ren vindt plaats op donderdag 
3 december van 10.00-12.00 

uur in de bibliotheek. Vanes-
sa van Koppen van Sacré Cui-
sine verzorgt de lezing en laat 
de bezoekers van De Ochten-
den diverse zoete lekkernijen 
proeven. Vooraf aanmelden 
bij de bibliotheek via 0251-
655678 of castricum@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Haal meer uit een boek!
Neerlandica geeft lezing

Castricum - Zondag 22 no-
vember komt neerlandica Co-
rien Hildenbrant vanaf 14.00 
uur vertellen hoe lezers meer 
uit een boek kunnen halen. 
De lezing vindt plaats bij kan-
toorboekhandel Laan. Het 
thema is ‘Moeders’. De le-
zing is ook geschikt voor lee-
sclubs. Volgens Corien is het 
mogelijk meer uit een boek te 
halen en beter te begrijpen 
wat de auteur bedoelt. Aan 
de hand van het thema, wor-
den de boeken: ‘Ik kom te-
rug’ van Adriaan van Dis en 
‘Magdalena’ van Maarten ‘t 
Hart besproken. De toegang 
is gratis. 

Hulp bij overstappen naar 
andere energieleverancier
Castricum - Twee vrijwilli-
gers van het Administratie-
project van Welzijn Castri-
cum willen mensen  helpen 
met het vinden van een voor-
deligere energieleverancier. 
Via onafhankelijke internet-
sites  vergelijken zij de ener-
gieprijzen van alle leveran-
ciers en geven zij een advies. 

Ook kunnen zij, waar nodig, 
de overstap regelen. 

Alleen voor minderdraag-
krachtigen is deze dienstver-
lening gratis. Belangstellen-
den kunnen contact opne-
men met Welzijn Castricum, 
tel. 0251-656562, info@wel-
zijncastricum.nl.

Sociaal Team bezoeken?
Castricum - Het Sociaal 
Team is nu ook te bezoe-
ken op locaties in Limmen, 
Akersloot, Bakkum. Op de-
ze inlooppunten zijn verte-
genwoordigers aanwezig om 
vragen te beantwoorden over 
Wmo, ondersteuning en zorg, 
opvoeden en opgroeien, 
werk en inkomen. Inwoners 
kunnen er langskomen voor 
advies en ondersteuning, 
en als het mogelijk is, wordt 
hun aanvraag afgehandeld 
of een beschikking afgege-
ven. In Limmen op donder-
dag 14.00-16.00 uur in Prak-
tijk Limmer huisartsen; de-
ze inloop start dus op 19 no-
vember. In Akersloot op dins-

dag 14.00-16.00 uur in de bi-
bliotheek aan de Rembrandt-
singel. In Bakkum op woens-
dag 14.00-16.00 uur in Fa-
se Fier, het voormalige Ho-
tel Borst. In verband met de 
verbouwing gaat deze inloop 
pas op 9 december van start. 
Het algemene telefoonnum-
mer voor contact met het So-
ciaal Team blijft hetzelfde: 14 
0251. 
Door de zittingen kunnen in-
woners in hun eigen woon-
omgeving hun vragen over 
allerlei sociale zaken dicht-
bij stellen. En als dat nodig 
is, kan een privacy-gevoelig 
gesprek in een aparte ruim-
te plaatsvinden.

Limmen - Conquista gaat 
naar Amsterdam. Een ex-
dakloze geeft een rondlei-
ding door Amsterdam en 
vertelt over hoe het is om een 
dakloze te zijn in een grote 
stad. 
Tieners tussen de elf en acht-
tien jaar kunnen mee. Op za-

Conquista naar de daklozen

Leren tekenen in het 
Strandvondstenmuseum

Castricum - In januari gaat 
de cursus Leren tekenen van 
start, begeleid door Joop 
Bakker. Met elf lessen op 
woensdagochtend wordt een 
aantal aspecten van het te-
kenen uitgewerkt en ontwik-
keld, meer uitleg per onder-
werp is te vinden op de web-
sites www.strandvondsten-

Castricum   Gedurende de 
afgelopen week werden vier 
fietsen gestolen; een van de 
Zwanebloem die later werd 
teruggevonden, twee vanaf 
winkelcentrum Geesterduin 
en een vanaf de Korte Cie-
weg. 
Een poging tot inbraak vond 
plaats op Schoutenbosch 
in Castricum en op de Bos-
chweg in Akersloot. Op de-
zelfde Boschweg werd ook 
daadwerkelijk ingebroken in 
een woning. Bij de Santmark 
is twee keer ingebroken. Bij 
een woning werd een viool 
meegenomen. 
Woensdagavond is vanaf de 
Soomerwegh in Castricum 
een bestuurder meegeno-
men naar het politiebureau 
voor het rijden onder invloed 
van alcohol. Deze persoon 
blies 545 ug/l en was een 
beginnend bestuurder. Op 
maandag 9 november is op 
de Geesterweg in Akersloot 
iemand aangehouden voor 
het rijden onder invloed van 
alcohol. Uitslag ademanalyse 
was 935 ug/l. De rijbewijzen 
van beiden zijn ingenomen. 

Op dinsdag 10 november 
vond er een vernieling plaats 
op de Dorpsstraat in Castri-
cum. Een geparkeerde per-
sonenauto werd hierbij ver-
nield. De verdachte is op he-
terdaad aangehouden door 
agenten.

Dieven, drank 
en meer

Klapekster, moordenaar 
of overlevingskunstenaar
Castricum - Op woensdag 
25 november houdt de Vogel-
werkgroep Midden-Kenne-
merland een lezing met beel-
den onder de titel ‘De Klap-
ekster, moordenaar of overle-
vingskunstenaar’. 

De lezing wordt verzorgd 
door Paul van der Poel, na-
tuurfotograaf en vindt plaats 
in De Hoep. Aanvang 20.00 
uur. Na een korte introduc-
tie waarom deze vogelsoort 
de spreker fascineert, wor-
den de veldkenmerken van 

deze grootste klauwier be-
handeld en wordt ingegaan 
op de plaats van de klapek-
ster in het vogelrijk. 
Ook zullen resultaten ge-
presenteerd worden uit on-
derzoeken in de winterperi-
ode in het Gooi op de Tafel-
bergheide, gevolgd door be-
levenissen bij de klapeksters 
van de Ermelosche Heide en 
het Kootwijker Veld. Als de 
tijd het toelaat volgt iets over 
waarnemingen bij een nest 
dat in 2011 in Polen geobser-
veerd werd en de belevenis-

sen op Fuerteventura bij de 
Canarische Woestijnklapek-
ster.

terdag 12 december vertrekt 
de groep samen met pastor 
Johan Olling om 12.00 uur op 
de fiets vanaf het jongeren-
centrum het NS-station van 
Castricum. Iedereen moet 
zelf het treinkaartje betalen. 
Opgeven via pastorie.corne-
liusparochie@hetnet.nl.

Egmond - Op donderdag 3 
december vanaf 14.30 uur 
geeft Jan Rotmans, hoogle-
raar duurzame transities en 
systeeminnovaties aan de 
Erasmus Universiteit in Rot-
terdam, een lezing in de Ab-
dijkerk. Aanmelden via www.
benedictushof.nl.

Lezing in Abdij 

museum.nl en www.joopbak-
ker.nl. Joop Bakker heeft een 
driejarige opleiding gevolgd 
bij Crejat in Alkmaar en is 
als vrijwilliger nauw verbon-
den aan het Strandvondsten-
museum waar hij ook regel-
matig exposeert. Inschrijven 
via info@joopbakker.nl of 06-
40455871.
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