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Taalhuis in aantocht 
voor laaggeletterden

Castricum - Er wordt ge-
start met een pilot Taalhui-
zen in Castricum, Bergen en 
Heiloo. In deze gemeenten 
is het percentage laagge-
letterde door de Universiteit 
van Maastricht in opdracht 
van de Stichting Lezen en 
Schrijven vastgesteld op 8 tot 
11 procent. Hoewel dat on-
der het landelijke gemiddel-
de van 11,9 procent ligt, is 
dit aanleiding de aanpak van 
laaggeletterdheid te inten-
siveren. In de lokale aanpak 
van laaggeletterdheid trek-
ken de drie gemeenten sa-
men op. Uitgeest komt met 
ingang van 1 januari 2017 bij 
de arbeidsmarktregio Alk-

maar, op dat moment gaat 
Uitgeest onderdeel uitmaken 
van de gezamenlijke BUCH-
aanpak. De Stichting Lezen 
en Schrijven krijgt opdracht 
de realisatie van de Taalhui-
zen ter hand te nemen. 
Het Taalhuis beschikt in ieder 
geval over een openleercen-
trum, een aantal taalmaatjes-
trajecten, conversatietrajec-
ten en NT 1 en NT2 en Tra-
jecten gericht op ouders en 
kinderen. 
De kosten daarvan bedragen 
daarvan 6.877 euro per ge-
meente en worden betaald 
uit het WEB-budget waar de 
gemeente Alkmaar verant-
woordelijk voor is.

Eerste plaats Kyara Nijman 
Castricum - De elfjairge D-
juniore van AV Castricum Ky-
ara Nijman wist als allersnel-
ste meisje in de categorie 10-
12 jaar de 768 meter af te 
leggen tijdens de Mini Vel-
sentunnel Run. Zij deed dit in 
3.02 minuten. Hessel de Vries 
werd tweede bij de jongens 
in dezelfde leeftijdscategorie. 

Sepp Schulte wist een der-
de plek te behalen bij de jon-
gens 8-9 jaar. 

Zondagmiddag gingen zij 
van start op het Stationsplein 
in Beverwijk en de fi nish was 
op de Breestraat. Dit was de 
feestelijke ambiance waar 
eerder op de dag de 6.000 

deelnemers over de fi nish 
kwamen. Op de foto trainer 
Kees Vrolijk, met v.l.n.r.: Hes-
sel de Vries, Sepp Schulte, 
Danny Kruidenberg en Kya-
ra Nijman. 

Informatieavond over 
Nationaal Zorgfonds

Limmen - Psychiater Cobie 
Groenendijk steunt het Nati-
onaal Zorgfonds. Zij zegt dat 
de marktwerking in de zorg 
veel ellende heeft gebracht. 
In Limmen doet zij haar ver-
haal.

Op maandagavond 12 de-
cember gaat Groenendijk in 
de Burgerij in gesprek met 
het publiek over het verbete-
ren van het zorgstelsel. Ze wil 
dat geld dat bedoeld is voor 
zorg, weer wordt besteed aan 
zorg en niet aan bijzaken. 
,,De straf op ziek zijn moet 
verdwijnen. Mensen die fi -
nancieel veel te verliezen 
hebben bij het afscheid ne-
men van de huidige markt-
werking, zijn begonnen met 
een tegenactie. Natuurlijk, 
als je bijvoorbeeld een mil-
joen verdient, willen je hier 
niet zonder strijd afscheid 
van nemen. Maar ondertus-
sen wordt de angst door hen 
aangewakkerd dat het Natio-
naal Zorgfonds onbetaalbaar 
zou worden of wachtlijsten 
langer.” Tandartskosten moe-
ten in het basispakket vol-
gens Groenendijk. ,,Want wie 
heeft er nou ooit bedacht dat 
het oplossen van kiespijn een 
luxeprobleem is? De politie 
klaagt dat ze tienduizenden 

keren per jaar moet ingrijpen 
vanwege overlast veroorzaakt 
door psychiatrische patiën-
ten die door gebrek aan zorg 
doordraaien. De politie dreigt 
zelfs deze taak te laten vallen 
omdat ze het niet aankunnen 
bij hun toch al grote overbe-
lasting.” 
In een uitzending van Radar 
bleek bovendien dat er on-
nodige operaties worden uit-
gevoerd om de kassa te laten 
rinkelen. 
Aanvang 20.00 uur. Gratis en-
tree en een consumptie. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Saucijzenbroodjes
Per stuk € 0,99
Partyballetjes
100 gr. € 1,25
Erwtensoep
2e bak ½ prijs

500 gr. spruitjes
350 gr. aardappels

2 boerenvinken
Samen € 3,99
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 1-11-2016: Jay-
la Chiara Kadic, dochter van 
Haris Kadic en Madelon 
M. Visser. 6-11-2016: Dyan 
Groot, zoon van Jordy Groot 
en Maartje A. Verduin. 10-11-
2016: Seb Johannes Hendrik 
Rotteveel, zoon van Sebas-
tiaan B. Rotteveel en Liset-
te van Harselaar. Castricum 
- 16-11-2016: Pien Maud Ja-
link, dochter van Marissa Ja-
link en Maria J.E. Zonjee. 
Limmen - 20-11-2016: Xavi 
Meijer, zoon van Gido G. Me-
ijer en Lizzy Admiraal.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 26-11-2016: 
Paul van der Veen en Margy 
T. van Gerwen.
 
Overleden
Castricum - 11-11-2016: 
Bernardus E.A. Kühne, we-
duwenaar van Maria R.J. 

Steenvoorden. 14-11-2016: 
Matthea M. Stuifbergen, ge-
huwd met Nicolaas Jon-
ker. 15-11-2016: Hendrikus 
W. Twisk, gehuwd met C. D. 
Kaptein. 17-11-2016: Adria-
na C. E. Broeze. 18-11-2016: 
Johannes A. J. Meulenkamp, 
gehuwd met Gerarda J. Se-
ijsener. 20-11-2016: Henri-
cus P. van der Valk, gehuwd 
geweest met Maria P. Mon-
tanus. 21-11-2016: Elisabeth 
A. de Winter, weduwe van 
Hendrikus G. van Wijngaar-
den. Limmen - 14-11-2016: 
Catharina C. M. Molenkamp, 
weduwe van Johannes P. 
Dekker. Akersloot - 16-11-
2016: Jacoba C. van Everdin-
gen, gehuwd geweest met 
Antoon C. R. Dekker. 20-11-
2016: Maria T. Plukker, ge-
huwd geweest met Henricus 
J. Fransen Kamps. 21-11-
2016: Theresia C. Hergaar-
den, weduwe van Henderi-
cus J.Bijwaard.

Feest bij damesvoetbal Limmen
Limmen - De meiden en 
vrouwen die voetballen bij 
VV Limmen hebben on-
langs een feestje gevierd, 
omdat het damesvoetbal 

hier twintig jaar bestaat. De 
125 speelsters verzamel-
den zich op het A-veld van 
Damphegeest. 
Er werd gestart met het ma-

ken van foto’s. Daarna be-
gon een sport- en speleve-
nement waarbij de klein-
ste meiden samen moes-
ten werken met de oudere 

meiden en de vrouwen van 
de seniorenteams. Tot slot 
moesten de teams een ei-
gen teamvlag ontwerpen 
die werd beoordeeld door 
de trainer en vlagger van 
Vrouwen 1. 
Ook dit onderdeel viel in de 
smaak bij de meiden met 
als resultaat twaalf nieuwe 
vlaggen.

Daarna was de prijsuitrei-
king, limonade en patat. 
Twee leden, Suzanne van 
der Steen en Tamara Adri-
chem, zijn er al vanaf de 
oprichting bij en zij werden 
extra in het zonnetje gezet.

Onrust over vragen aan 
de cliënten van Miep

Castricum - De SP-Cas-
tricum riep vorige week cli-
enten en medewerkers van 
Zorgbedrijf Miep op om niet 
mee te werken aan het delen 
van privéinformatie van cliën-
ten. Miep, die schoonmaak-
ondersteunende diensten 
verleent en na het omval-
len van Thuiszorg NH de cli-
enten en medewerkers heeft 
overgenomen, heeft de me-
dewerkers gevraagd om cli-
enten vragen te stellen over 
de zorgverzekeraar, rookge-
drag, huisdieren, de lichame-
lijke klachten en zelfs naar 
de burgerlijke staat. ,,Dat lijkt 
ons een behoorlijke schen-
ding van de privacywetge-
ving”, aldus fractievoorzitter 
Marjo Husslage.
Jacqueline Hiemstra is perso-
neelsfunctionaris bij Miep. Zij 
vertelt desgevraagd: ,,Miep 
heeft van het Zorgbedrijf alle 
cliënten overgenomen zon-
der verdere gegevens met 
betrekking tot de in te zetten 
hulp. Miep wil graag voor alle 
cliënten een zorgplan maken 

met hierin de gegevens waar 
de beperkingen voor wat be-
treft het functioneren in het 
huishouden zijn op geno-
men. Om dit zo volledig mo-
gelijk in te vullen is er door 
de coördinator een mail ge-
stuurd naar de medewerkers 
om een lijstje te maken met 
hun cliënten om te zien waar 
de cliënt de meeste behoef-
te aan heeft. Er wordt bijvoor-
beeld gevraagd naar rookge-
drag en huisdieren om op die 
manier ook de juiste, dus niet 
allergische, medewerker in te 
kunnen zetten. Er werd niet 
naar medische of andere pri-
végegevens gevraagd.” Dat 
betwist de SP. De partij zet 
onder andere vraagtekens bij  
vragen naar de burgerlijke 
staat, het soort woning, tand-
arts en zorgverzekeraar. On-
dertussen heeft Miep de me-
dewerkers gevraagd te stop-
pen met het stellen van de-
ze vragen, vanwege de on-
rust die was ontstaan. De SP 
heeft schriftelijke vragen ge-
steld aan het college.

Schoentje zetten bij 
‘t Dierenduintje

Castricum - Deze week kun-
nen kinderen hun schoen-
tje komen zetten op kinder-
boerderij ‘t Dierenduintje. Za-
terdag 3 december komt Sin-
terklaas om 13.00 uur met 
Piet naar de kinderboerderij 
om de schoentjes weer uit te 

delen. Kinderkoor Mucicstar 
treedt op. De schoenen kun-
nen ingeleverd worden tot 
en met vrijdag van 11.00 tot 
15.00 en zaterdag voor 12.00 
uur. ‘t Dierenduintje is te vin-
den aan de Duinenboschweg 
1a.

Castricum - We go toge-
ther van Music-Train is te ho-
ren en te zien op 9 en 10 de-
cember vanaf 20.00 uur en 
op zondag 11 december om 

14.00 uur in Fase Fier. Kaar-
ten kunnen besteld worden 
via miranda@music-train.nl, 
ze zijn te koop bij Nice 2 Have 
en via Fase Fier. 

Kaartverkoop Music-Train

balsponsor: GROOTHANDEL EN EXPORT BLOEMEN EN 
                 PLANTEN NIJSSEN JUNIOR B.V.

pupil v.d. week: DEAN PIEPERS (speler Limmen D2)

Zondag 4 december 14.00 uur:

Limmen  -  Zeevogels
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Documentaire Bloemen-
dagen is in aantocht

Limmen - Het ligt in de lijn 
der verwachting dat er in 
april 2017 een documentai-
re in première gaat met bij-
zonder beeldmateriaal en 
de historie van de overbe-
kende Bloemendagen Lim-
men. Wat ooit in 1952 begon 
met een bescheiden rijdend 
bloemencorso, groeide uit 
tot een unieke gebeurtenis, 
elk voorjaar rond het laatste 
weekeinde van april.
Een gebeurtenis die jaarlijks 
duizenden bezoekers trekt. 
Enkele jaren was de belang-
stelling en deelname sterk 
tanende, echter het leeft 
weer als nooit tevoren. 
Door professioneel fi lm- en 
documentairemaker Marriët 
Haverkamp van de Stichting 
Kist wordt een documentai-
re samengesteld waarin de 
historie van toen en het he-
den in elkaar overgaan. Wat 
bezielt een kleine, hechte 
dorpsgemeenschap als Lim-
men om ieder jaar weer een 

unieke bloemenpracht ten 
toon te stellen?
Oud bestuursleden van de 
Bloemendagen, De Stich-
ting Oud Limmen, met heel 
veel historisch beeldmateri-
aal en de huidige Stichting 
Bloemendagen gaan met el-
kaar en de fi lmmaker aan 
de slag. Er is al veel mate-
riaal voorhanden en ook in 
2016 zijn veel opnames ge-
maakt. Op donderdag 8 de-
cember is vanaf 20.00 uur in 
De Oude School een pre-
sentatie en voorlichtings-
avond waarop de initiatief-
nemers hun plannen ont-
vouwen. In februari wordt 
een grote crowdfunding-ac-
tie gehouden.
Wie thuis nog interessan-
te informatie, foto’s of fi lms 
heeft over de Bloemenda-
gen Limmen, kan dat mee-
nemen naar de bijeenkomst. 
Voor meer informatie: 06-
47316902, mhaverkamp@
hetnet.nl.

Castricum - De cyclus van 
vier lezingen bij de Oer-IJ 
Academie in Huis van Hil-
de voor dit seizoen wordt op 
donderdag 8 december afge-
sloten door Jan de Koning, 
die komt vertellen over de 
bewoningsgeschiedenis van 
het Oer-IJ gebied van 2000 
jaar voor tot 1500 jaar na 
Christus. 

Het wordt een chronologi-
sche reis met extreme pie-
ken en dalen beginnend met 
de klokbekergrafheuvel uit 
Velserbroek tot de verspreid 
liggende boerderijen bij 
Limmen de Krocht, de eer-
ste stolpen die we nog kun-
nen zien op de vroegste his-
torische kaarten uit de 16e 
eeuw. Jan de Koning, gebo-
ren in Castricum, werkt te-

genwoordig bij Hollandia ar-
cheologen in Zaandijk. Kijk 
voor meer informatie of voor 
het bestellen van kaarten op 
de website oerij.eu.

Verrassing
Castricum - Juf Marcella Te-
ijsen uit Castricum werd vo-
rige week vijftig jaar. Omdat 
ze ook al 25 jaar juf is, be-
sloot basisschool De Jordaan 
in Amsterdam haar te ver-
rassen. Dat is te lezen en te 
zien op de site van RTVNH. 
De leerlingen wachtten haar 
op bij de piano in de hal van 
Centraal Station met een T-
shirt waarop 50 was te zien. 
Om even na 8.00 uur kwam 
Juf Marcella tevoorschijn 
en kinderen zongen uit vol-
le borst het ‘lang zal ze leven’. 

Regio - Op zondag 4 decem-
ber is er een IVN-wandeling 
in de Wimmenummerduinen. 
Start bij het Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Eg-
mond aan den Hoef om 11.00 
uur. De wandeling duurt ruim 
twee uur. Verzamelen bij het 
informatiebord. Een donatie 
van 2,50 euro wordt op prijs 
gesteld. Opgeven vooraf is 
niet nodig.

Wandeling

‘Elke wijze uil begint 
als een uilskuiken’

Akersloot - Pieter Hac-
qubard heeft een boek uit-
gebracht voor kinderen van 
acht tot en met dertien jaar: 
‘Lezen! Denken! Doen! Elke 
wijze uil begint als een uils-
kuiken’. Het boek is bijzonder 
speels vormgegeven, het be-
vat vrolijke illustraties, allerlei 
spelletjes en fantasieverha-
len die met educatieve infor-
matie worden gecombineerd. 
Daarbij is er een toevoeging 
van onderdelen zoals vlin-
ders, kraaltjes en zonnepit-
ten. ,,Ik kwam op het idee om 
een doeboek te maken om-

dat mijn kleinkinderen al-
tijd maar naar hun smartp-
hone staren”, zegt Pieter die 
eerder historische uitgaven 
op zijn naam zette. ,,Niks mis 
mee die smartphone, maar 
er is zoveel meer. Ik wil kin-
deren graag aan het denken 
zetten. De verschillende on-
derdelen kunnen uit het boek 
worden gehaald waardoor 
het mogelijk is om met meer-
dere kinderen aan de slag 
te gaan aan tafel.” Het boek 
is geschikt voor jongens en 
meisjes en is nu te koop in de 
boekhandel.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Waterboys
zondag 11.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Zicht op Water
vrijdag 21.15 uur  maandag 20.00 uur

Toni Erdmann
vrijdag 16.00 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
woensdag 13.30 & 20.00 uur 

Down to Earth
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Fantastic Beast - 3D
zaterdag & zondag 16.00 uur
Fantastic Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
Tonio

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.15 uur

Bridget Jones’s Baby
zaterdag 16.00 uur 
zondag 11.30 uur

woensdag 16.00 uur
Mees Kees langs de Lijn

woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur
Vaiana (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot

Programma 1 dec  t/m 7 dec 2016

Waterboys 
Waterboys vertelt het in-
tens grappige en ontroeren-
de verhaal van schrijver Vic-
tor en zijn zoon Zack. Op de-
zelfde dag door hun vrouwen 
het huis uitgezet, moeten de 
mannen zichzelf en hun re-

latie opnieuw zien uit te vin-
den tijdens een turbulente 
reis naar Schotland. Een va-
der die maar niet volwassen 
wil worden en zijn zoon die 
het leven wat minder serieus 
zou moeten nemen.

Vaiana
Drieduizend jaar geleden 
trokken de grootste zeevaar-
ders ter wereld over de stil-
le oceaan om de vele eilan-
den van Oceanië te ontdek-
ken. Tot daar op een dag 
een einde aan kwam en nog 
steeds weet niemand hoe dat 
ooit kon gebeuren? Walt Dis-

ney Studios presenteert Vai-
ana, een animatiefi lm over 
de avontuurlijke en dappe-
re Vaiana, die één grote mis-
sie heeft: de oceaan over zei-
len en de eeuwenoude tradi-
ties van haar voorouders her-
stellen. 
Op deze spannende ontdek-
kingsreis ontmoet Vaiana 
halfgod, Maui, die haar be-
geleidt in haar zoektocht.
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Sakura Sushi & Grill, een 
aanwinst voor Castricum

Castricum - Voor liefheb-
bers van lekker en gezel-
lig uit eten gaan is er een 
aantrekkelijke keuze bij-
gekomen. Japans restau-
rant Sakura Sushi & Grill is 
enkele weken geleden van 
start gegaan in het pand 
waar voorheen Azië Plaza 
was gevestigd. 

Het restaurant is geheel op-
nieuw ingericht en het resul-
taat is verbluffend. Er is ge-
kozen voor warme kleuren, 
een houten vloer en het ge-
heel is bijzonder smaakvol op 
elkaar afgestemd. Yong Ti-
an Hu en Fang Fang Fu zijn 
de nieuwe eigenaars; jong, 
eigentijds, energiek en met 

een jarenlange ervaring in de 
horeca. Samen met hun twee 
kinderen wonen zij boven het 
restaurant.
Terwijl de koks volop aan het 
werk zijn in de keuken, vertelt 
Fang Fang meer over het res-
taurant. ,,Onze gasten kun-
nen in twee uur per ronde 
maximaal vijf gerechten be-
stellen en er zijn vier rondes. 
Er is keuze uit 45 verschil-
lende sushi’s, er is soep, sa-
lades, warme hapjes en bar-
becuegerechten. Verder is er 
een keuze uit gerechten van 
de hete plaat en natuurlijk 
een aantal lekkere desserts.” 
Voor vegetariërs is er een uit-
gebreide keuze al draait het 
hier natuurlijk vooral om vis 

en vlees. Mensen die niet van 
sushi houden kunnen een 
keuze maken uit de verschil-
lende warme gerechten. Zo is 
dit restaurant heel geschikt 
om met een groot gezelschap 
feestelijk uit eten te gaan; er 
is voor ieder wat wils.

‘Heerlijk gegeten, vriendelijke 
bediening, een goede aan-
winst voor Castricum’. Dat 
schrijft een tevreden gast op 
Facebook. Fang Fang: ,,Van-
zelfsprekend zijn onze ge-
rechten van een zeer goe-
de kwaliteit en staat hygiëne 
voorop in ons bedrijf. Daar-
naast vinden wij het heel be-
langrijk dat onze gasten zich 
echt thuis voelen bij ons. Wij 

willen hen graag een gewel-
dige avond bezorgen.”
De gerechten van Sakura, 
wat kersenbloesem betekent, 
kunnen worden afgehaald of 
ze worden thuisbezorgd van 
17.00 tot 20.00 uur en dat kost 
maar 1,50 euro meer. Regel is 
wel dat er meer dan tien euro 
wordt besteed. Heel bijzon-
der is dat alle gerechten van 
Azië Plaza ook nog af te ha-

len zijn of thuisbezorgd kun-
nen worden. Sakura Sushi & 
Grill is geopend op maan-
dag, woensdag en donder-
dag vanaf 16.00 uur en in het 
weekend al vanaf 12.00 uur. 
Dat wordt lekker lunchen! 
Het adres is Burgemeester 
Mooijstraat 39 in Castricum, 
tel.: 0251-651088. Kijk voor 
het gehele menu op www.
sakura-castricum.nl.

Voortaan ook Gl-diploma 
op PCC Oosterhout

Regio - Door de landelijke 
vernieuwingen in de boven-
bouw van het vmbo, kunnen 
leerlingen van PCC Ooster-
hout in Alkmaar nu hun prak-
tijkgerichte opleiding ook af-
sluiten op het niveau van 
de gemengde leerweg (vm-
bo Gl). De aansluiting op het 
mbo wordt daarmee nog be-
ter.

Het Petrus Canisius Colle-
ge heeft vmbo-opleidingen 
op alle niveaus in huis. PCC 
Oosterhout is al jaren de plek 
voor de sterk praktijkgerichte 
vakcollege-opleidingen voor 
instromers op Gl-, Kb- en 
Bb-niveau. De leerlingen van 
deze opleidingen leren lie-
ver met hun handen én hun 
hoofd, dan alleen vanuit een 
boek. Zij gaan daarom vanaf 
de allereerste schooldag voor 

minimaal 30% van de school-
tijd met praktische vakken 
aan de slag.
Vanaf dit schooljaar kun-
nen deze leerlingen op PCC 
Oosterhout hun theorie- en 
praktijkvakken nu ook op het 
hoogste vmbo-niveau (Gl) af-
sluiten. 
Vestigingsdirecteur Johan 
Dekker: ,,We zijn blij met 
deze mogelijkheid, omdat 
wij onze ambitieuze leerlin-
gen hiermee tegemoetko-
men. Met name technische 
opleidingen zijn populair en 
de vraag naar goed opgelei-
de vakmensen neemt toe. We 
hebben vrij veel leerlingen 
die in de loop van hun oplei-
ding echt goed ‘op stoom’ ra-
ken. Zij krijgen hiermee extra 
aansluitingsmogelijkheden 
naar met name de mbo-op-
leidingen op niveau 3 en 4.”

Conceptstore maakt 
Castricum stukje ‘Mooijer’

Castricum - Veel verschil-
lende producten onder één 
dak, maar allemaal in de-
zelfde stijl en sfeervolle set-
ting. Dat is een conceptstore 
en dergelijke winkels zie je 
steeds meer, vooral in gro-
te steden. Maar ook Cas-
tricum heeft nu zo’n hip-
pe conceptstore: Mooij Cas-
tricum in de Burgemees-
ter Mooijstraat 26. Met één 
klein verschil: binnen het 
sfeerconcept worden niet al-
leen verschillende producten 
maar ook verschillende on-
dernemers samengebracht.
Sfeervolle glazen windlich-
ten, stoere houten tafels, 
handbeschilderd fair-trade 
servies, duurzame kaars-
jes van eco-soja, kaarten 
en papierwaren met grap-
pige of inspirerende tek-
sten, delicatessen met bij-
zondere smaakcombina-
ties, kunst. Zomaar enkele 
van de bijzondere producten 
die in de winkel zijn te vin-
den. En niet allemaal in een 
eigen hoekje of aparte stel-
ling maar sfeervol gecombi-
neerd met elkaar. ,,Alle pro-
ducten voldoen aan de con-
ceptwaarden van Mooij en 
passen daarom bij elkaar. Zo 
versterken ze elkaar en vor-
men gezamenlijk een mooi 
sfeervol geheel. Als je bin-
nenloopt voelt het aan als 
een warme deken. Je wilt op 
ontdekkingsreis en elk hoek-
je bekijken”, aldus concept-

ontwikkelaar Natasha Loppi.
Ze heeft het concept sa-
men opgezet met Lenie Kel-
der, eigenaar van het pand in 
Castricum en werkzaam als 
loopbaan- en ondernemers-
coach, maar voorheen voor-
al bekend als retailer van de 
eerste sportzaak die in het 
pand gevestigd was. De term 
‘sfeer & beleving’ die vaak 
genoemd wordt als kern-
waarde van het nieuwe win-
kelen, wordt bij Mooij opti-
maal ingezet. De hele winkel 
wordt zeer regelmatig geheel 
opnieuw ingericht. 
Er wordt met thema’s ge-
werkt en er worden diverse 
activiteiten georganiseerd, 
van creatieve workshops tot 
lezingen, van proeftafels tot 
kunstexposities.
Meer informatie www.mooij-
castricum.nl.

Castricum - Team Distan-
ce Runners was in Tilburg, 
waar de jubileumeditie van 
de Warandeloop plaatsvond. 
Butter domineerde de wed-
strijd, maar door een trap op 
zijn hak viel hij en verloor een 
van zijn schoenen. 
Schröer eindigde als twee-
de Nederlander. Butter zat 
er kort achter en fi nishte op 
plek dertien als vijfde Neder-
lander. 
A-junior Bram Anderies-
sen schreef de Warandeloop 
van 2016 op zijn naam. Bij de 
vrouwen is Lotte Krause de 
snelste TDR-atlete op plek 
acht. Manon Kruiver eindig-
de op een vijftiende plaats. 

Warandaloop

www. .nl

www. .nl

Korting bij 
Loek Anderson 
Regio - Foto Loek Anderson 
is al tien jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en het 
overzetten van dierbare her-
inneringen. Foto Loek Ander-
son zet alles over op dvd, usb, 
stick of harde schijf. 
Profi teer nu van een nieu-
we actie, tien tot vijftien pro-
cent korting op het scannen 
van dia’s, smalfi lms en vi-
deotapes. Aan elke opdracht 
wordt veel aandacht besteed. 
Slechte lassen van fi lms wor-
den hersteld, videobanden 
gereinigd en de kleuren ver-
beterd. Het zoekraken van 
dierbare beelden is uitgeslo-
ten. Vragen over de prijzen 
of mogelijkheden? Ga dan 
langs met het materiaal voor 
een vrijblijvende offerte. Het 
adres is Kennemerlaan 85-87 
in IJmuiden. 
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Doelpuntenfestijn bij 
Zeevogels-Vitesse: 3-6

Castricum - Na bijna 25 jaar 
speelden Zeevogels en Vites-
se in competitieverband weer 
eens tegen elkaar. Alle ze-
ven eerdere onderlinge duels 
in Egmond aan de Hoef ein-
digden in remise, waarvan vijf 
met de cijfers 1-1. Toen Vites-
se vlak voor rust de achter-
stand inliep waardoor de rust 
met 1-1 inging, lag het statis-
tisch gezien voor de hand dat 
de pot gespeeld was. Maar 
ditmaal werd er afgerekend 
met de cijfers uit het ver-
re verleden. Er werd negen 
keer gescoord! Vitesse had 
dit keer duidelijk én de beste 
conditie én het laatste woord 
want de opgelopen 3-1 ach-
terstand werd uiteindelijk 
omgebogen in 3-6 overwin-
ning.
Na zo’n kwartier spelen nam 
Zeevogels verdiend de lei-
ding. Uit een corner van 
links werd de bal voor het 
doel langs achter geschoten 
maar de scheidrechter zag 
een overtreding en wees ge-
decideerd naar de stip. De 
penalty werd feilloos benut 
door aanvoerder en spits Jel-
le Schut. Vitesse kwam vlak 
voor rust op gelijke hoog-

te. Jort Kaandorp wist de vrij 
voor doel staande Mats Laan 
aan te spelen die de bal bin-
nenknalde: 1-1.
Na rust kwam de ploeg op-
nieuw op voorsprong. Zo’n 
tien minuten later kwam bij 
knullig uitverdedigen de bal 
zomaar voor de voeten van 
spits Jelle Schut. Met een 
perfecte lob verschalkte hij 
de voor zijn doel staande Tom 
Laan: 3-1. Kort daarna werd 
het 3-2 toen een voorzet 
van Robin Bakker door Mats 
Laan werd binnengetikt. Die-
zelfde Mats Laan voltooide 
daarna ook zijn ‘hattrick’ toen 
hij een door een verdediger 
weggekopte bal ineens op 
de schoen nam en de bal net 
buiten bereik van de keeper 
precies bij de verste paal zag 
binnenrollen. Daarna was het 
Jort Kaandorp die scoorde na 
een mooie aanval over links. 
Vervolgens tikte Robin Bak-
ker een voorzet van de inge-
vallen Rik Beentjes binnen, 
waarna deze laatste zelf ook 
nog een doelpuntje meepikte 
en de einduitslag van 3-6 op 
het scorebord bracht. De drie 
punten gingen enigszins ge-
fl atteerd mee naar Castricum.

Handgemaakte zilveren 
sieraden bij Wereldwinkel
Castricum - Wereldwinkel 
Castricum is in kerstsfeer en 
op woensdag 7 december 
is zilversmid Dambar Bish-
wokarma van 11.00 tot 17.00 
uur te gast met zijn collec-
tie, net zoals vorig jaar. Een 
voorproefje van zijn werk is 
te zien op www.dambar-sil-
ver.com. 
Dambar heeft een bijzondere 
band met Nederland. Dank-
zij een Nederlandse toerist 
die hem hielp toen hij dood-
ziek was, kwam hij in con-
tact met andere Hollanders. 
Eerst in Nepal zelf en later 
ook hier in het land toen hij 
zilveren sieraden kon gaan 
leveren aan de Wereldwin-

kels. Sinds 2001 werkt hij on-
der de naam Dambar Inter-
national. En levert hij siera-
den aan Duitsland, Zwitser-
land, Australië, Canada en de 
VS. Dambar zou in het bui-
tenland kunnen gaan wer-
ken, maar heeft ervoor geko-
zen om in Nepal te blijven. In 
zijn fabriek werken zo’n twin-
tig medewerkers. Zo delen 
deze mensen mee in het suc-
ces, wat precies de bedoeling 
is van het Fair Trade-princi-
pe. Om aan het bezoek van 
Dambar een feestelijk tintje 
te geven, krijgen klanten die 
dag twintig procent korting 
op alle sieraden. Het adres is 
Smeetslaan 4.

Castricum - De brandweer-
post van Castricum is drin-
gend op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers, het liefst mensen 
die overdag beschikbaar zijn, 
in de gemeente werken of in 
ploegendienst werkzaam zijn.
Altijd al gedacht om brand-
weerman of vrouw te wor-
den? Dan is dit de kans. Elke 
dinsdag van 19.30 tot 21.30 
uur heeft de brandweer de 
wekelijkse oefenavond op 
de brandweerkazerne aan de 
Burgemeester Boreelstraat. 
Er wordt dan van alles geoe-
fend om in geval van brand 

of ongevallen goed voorbe-
reid te zijn. Dit leren de nieu-
we vrijwilligers ook tijdens je 
opleiding en deze wordt he-
lemaal verzorgd door de Vei-
ligheidsregio Noord-Holland-
Noord. De brandweer wordt 
niet alleen ingezet om bran-
den te blussen, maar ook bij 
andere klussen zoals dieren 
in nood, stormschade, water-
overlast, personen vast in de 
lift, ongevallen et cetera. De 
nieuwe vrijwilligers zijn tus-
sen de 18 en 45 jaar. Aanmel-
den via info@brandweercas-
tricum.nl.

Vitesse

Akersloot - Op donderdag 
24 november werd mevrouw 
Mokry-Daane verrast door 
het bestuur en enkele leden 
van WWSV. Voorzitter Jan 
Kruijenaar kwam met taart 
en een oorkonde. Nadat de 
rest van het bestuur en an-
dere aanwezigen zich verza-
meld hadden in de grote zaal 
van Strammerzoom, werd 
Bep gehuldigd als erelid voor 
haar vele werkzaamheden als 
lid van de TC sinds 1973 en 
jurylid van de gymnastiekver-
eniging WWSV.
Bep is jarenlang drijvende 
kracht van de vereniging ge-
weest samen met haar man. 
Bep heeft in het verleden ve-
le krantjes gemaakt en rond 
gebracht, gejureerd bij wed-
strijden van de eigen en an-
dere verenigingwn. Ook de 
prijzen hiervoor werden door 
haar uitgezocht en besteld.

Erelid WWSV

Akersloot - De handbalda-
mes van Meervogels heb-
ben afgelopen zondag ver-
diend de punten gepakt in 
Heerhugowaard tegen Tor-
nado 2. Het was Meervo-
gels die als eerste een gaatje 
wist te slaan en hier op voort-
bouwde. Vooral verdedigend 
zat het goed dicht en ook de 
keepster stond haar manne-
tje. Ruststand 4-12. 
De tweede helft kwam Tor-
nado wat meer op stoom ter-
wijl Meervogels overtuiging 
miste in de aanval. Hoewel 
Meervogels ruim voor stond 
leek Tornado langzaam dich-
terbij te komen. 
Meervogels wist zich te her-
pakken en speelde de wed-
strijd beheerst uit. Eindstand 
12-21.
Volgende week zaterdag 
3 december om 20.15 uur 
speelt Meervogels thuis in de 
Lelie tegen Con Zelo 1. 

Winst dames 
Meervogels 
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Sociale huurwoningen?
Graag wil ik reageren op het 
artikel van De Vrijelijst in de 
Castricummer van 23 novem-
ber. Op de Hoogevoort  betaal 
je voor de sociale huurwonin-
gen 710,00 euro per maand.
Een appartement in de Of-
fenbachfl at kost je 665,00 
euro,zonder servicekosten. Ik 
weet niet wat hier sociaal aan 

is. Ouderen gaan hun huis niet 
verkopen om in zulke dure so-
ciale huurwoningen te gaan 
wonen. En dan onze wethou-
der Steeman, je kan gewoon 
verhuizen naar Heerhugo-
waard. Als je geboren en ge-
togen bent in Castricum wil je 
hier blijven wonen!
Gerda Duinmeijer.

Over verloren en 
gevonden voorwerpen

Als mensen iets vinden weten 
ze vaak niet wat te doen. Of-
fi cieel dient het ingeleverd te 
worden bij de gemeente. Vaak 
gebeurt het dat een gevon-
den voorwerp in bijvoorbeeld 
een winkel wordt achterge-
laten. Supermarkten hebben 
een doos vol sleutels. Als nu 
degene die iets verloren heeft 

naar de gemeente gaat om te 
informeren of daar iets is in-
geleverd dan zal dat altijd 
�neen¹ zijn. Dus breng gevon-
den voorwerpen altijd naar de 
gemeente en wacht daar niet 
te lang mee.

Naam en adres bekend bij de 
redactie.

Signalen problemen 
Ruigewaard genegeerd
Afgelopen dagen stonden in de Castricummer kranten artikelen 
over de plannen rond Zandzoom in Limmen. Een projectontwik-
kelaar heeft in samenwerking met de gemeente bouwplannen ge-
realiseerd zonder de bezwaren van omwonenden mee te nemen. 
Afgelopen donderdag is tijdens de raadsvergadering met de bouw-
plannen op het terrein van Ruigewaard in Akersloot hetzelfde gebeurd.
Onder druk van het grootste deel van de bewoners van de Molenbuurt 
hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de projectont-
wikkelaar en de gemeente. Bezwaren van de bewoners zijn aange-
hoord, maar tegenargumenten van de bezwaren zijn nooit aangevoerd.
We praten over de ontsluiting van een aantal te bouwen woningen op 
het terrein van Ruigewaard met een aansluiting op de Molenbuurt waar-
door extra verkeer op de Molenbuurt plaats zal vinden. De Molenbuurt 
heeft een drietal onoverzichtelijke bochten, geen stoepen, waardoor 
gevaarlijke situatie plaatsvinden. Deze zouden door de ontsluitingen al-
leen maar toenemen. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente geen le-
ring heeft getrokken van Zandzoom en nu hetzelfde is gebeurd met 
plan Ruigewaard. Heeft de gemeente geen belangstelling voor de pro-
blemen van de bewoners en jaagt ze alleen haar eigen belangen na?
Dolf Dalmeijer, bewoner Molenbuurt.

Jean-Luc weer klaar voor 
winterjob in Franse bergen
Castricum - Jean-Luc Grog-
niet woont al zestien jaar in 
Castricum. Binnenkort ver-
ruilt deze Nederlandse Fran-
soos het decor van duinen 
en zand weer voor bergen 
en sneeuw. Want zijn seizoen 
gaat weer beginnen: Jean-
Luc is skileraar in de Franse 
Alpen.
Frankrijk-trendwatcher Jo-
see Schouten ontmoette hem 
in het charmante Franse win-
tersportdorpje Valmorel en 
was verrast zo’n goed Ne-
derland sprekende skileraar 

aan te treffen. Zijn talenken-
nis wordt al snel verklaard 
door het ultieme clichéver-
haal: skileraar wordt verliefd 
op (Hollandse) leerlinge.
In dit geval was het menens, 
kwam er een huwelijk en ver-
huisde Jean Luc naar Cas-
tricum. Op één voorwaarde; 
er moest ruimte blijven voor 
zijn andere passie: ‘s winters 
werken als skileraar in zijn ei-
gen dorp, Valmorel.
Reden voor Josée om Jean-
Luc te fi lmen en interviewen 
over een spagaatleven: ‘s zo-

mers in Nederland én ‘s win-
ters in Frankrijk. Het werd 
een openhartig, verrassend 
en ontwapend gesprek over 
een Fransman die dol is op 
Castricum en omgeving, zijn 
kinderen liever geen skiles 
geeft en als favoriete Hol-
landse kost boerenkool met 
worst boven aan zijn lijstje 
heeft staan. Het fi lmpje staat 
op YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=_BX-
Ztuk5etY) en is ook te zien 
bij het verslag van het inter-
view op frankrijk.nl. 

Jaimie van start in het 
WK Supersport 600

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus gaat in 2017 van start 
in het wereldkampioenschap 
Supersport 600. De Akerslo-
ter heeft een aantal turbulen-
te weken achter de rug. Na 
zijn overwinning in de laat-
ste wedstrijd om het Neder-
lands kampioenschap in As-
sen gaf hij te kennen dat hij 
de wens had om volgend jaar 
in het wereldkampioenschap 
Supersport te gaan rijden. Al-

les werd in het werk gesteld 
om het benodigde budget bij 
elkaar te krijgen en dit is bij-
na gelukt. Jaimie heeft een 
goed team gevonden en zal 
op een zeer sterk merk aan 
de start komen in 2017. Welk 
team dit is  wordt binnenkort 
bekendgemaakt. Deze week 
is Jaimie in het Spaanse Al-
meria om daar deel te nemen 
aan de Speedweek onder lei-
ding van Wilco Zeelenberg.

Jaimie van start in het Jaimie van start in het 

Castricum - Gedurende het 
jaar zijn er klachten binnen-
gekomen over de schoon-
maakondersteuning in Cas-
tricum. De gemeenteraad 
heeft hier vragen over ge-
steld aan het college. 

Vragen over schoonmaakon-
dersteuning in Castricum? 
Bel met het Sociaal Team via: 
14 0251 of mail: sociaal@
castricum.nl.

Klachten over 
schoonmaak

‘Dichter bij dementie’
Castricum - De exposi-
tie van gedichten en foto’s 
over dementie die sinds 
enige maanden door de 
gemeente  reist is tot 22 
december te zien in De 
Tuin van Kapitein Rommel. 

In het kader van de Wereld 
Alzheimer Dag zijn veertien 
dichters uit de regio Mid-
den-Kennemerland gevraagd 
een gedicht over dementie 

te schrijven. Twee deze dich-
ters zijn de Castricummers 
Dick Groot en Bob van Leeu-
wen. Fotograaf Michel Mul-
der heeft samen met de deel-
nemers foto’s gemaakt bij al-
le gedichten. 

Dit alles heeft geresulteerd in 
de expositie ‘Dichter bij de-
mentie’ die op diverse plek-
ken bekeken kan worden. 
Foto: Michel Mulder.
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Grieks restaurant 
Olympia beide 

kerstdagen geopend

Het kerstdiner ziet er prach-
tig uit. Als voorgerecht kan men 
kiezen uit een gevarieerde scho-
tel van diverse Griekse hapjes, 
een heerlijke Hollandse garna-
lencocktail of een carpaccio van 
ossenhaas. Het hoofdgerecht 
biedt eveneens keus uit drie 
verschillende gerechten, zoals 
een mixed grill, een boterzach-
te zalm- en kabeljauwfi let met 
dillesaus of een heerlijk gerecht 
van bladerdeeg gevuld met 
lamsbout, feta en champignons. 
De hoofdgerechten worden ge-
serveerd met diverse garnitu-
ren. De vijf nagerechten zijn een 
feestelijke fi nishing touch, waar-
bij u bijvoorbeeld kunt kiezen uit 
baklava, een lopend chocolade 

cakeje, een fl ensje met warme 
kersen of gewoon een lekkere 
dame blanche!  Als afsluiting is 
er koffi e of thee. Het kerstdiner 
kost 39,50 euro. Wie met kerst 
liever thuis eet maar niet zelf wil 
kokkerellen kan ook eten afha-
len bij Olympia. Makkelijker kan 
toch niet? Bovendien krijgt u 5% 
korting bij afhalen. Voor hen die 
nog geen cadeau-idee hebben 
voor de komende feestdagen: 
Olympia verkoopt ook dinerbon-
nen voor elk gewenst bedrag. 
Op 24 december, kerstavond, is 
Olympia ook gewoon geopend. 
Voor meer info kunt u kijken op 
de nieuwe website (www.olym-
piaheemskerk.nl) of bellen naar 
0251 244580.

Heemskerk - Grieks restaurant Olympia aan de Gerrit van 
Assendelftstraat 2 is beide kerstdagen geopend vanaf 16.30 
uur. Er is een speciale à la carte kaart gemaakt met een zeer 
ruime keuze uit 22 voorgerechten, ruim 20 hoofdgerechten 
en wel 10 verschillende desserts. Of men kan een keuze ma-
ken uit het 4-gangen kerstdiner. De avond wordt opgedeeld 
in twee delen: Vanaf 16.30 tot 19.30 uur en na 20.00 tot slui-
tingstijd.

Castricum - Op 24 december bestaat 
de Kerst-Inn dertig jaar. En weer worden 
op kerstavond in Castricum, Akersloot 
en Limmen veertig mensen verrast met 
een kerstpakket. Ook de plaatselijke 
bloemisten stellen kerststukjes beschik-
baar. Zes vrijwilligers verassen op kerst-
avond mensen die het afgelopen jaar 
veel verdriet hebben gekend.

Dertig jaar 
Kerst-inn

Beleef een Russische kerst
Castricum - Sfeervolle Russische 
en Byzantijnse kerstmuziek vult za-
terdag 10 december  de Maranat-
hakerk. Het Slavisch Byzantijns 
Koor en Vocaal Ensemble Soedaryn-
ja verzorgen die avond een gevari-
eerd concert. Ingetogen religieuze 
Russische gezangen worden afge-
wisseld met romantische kerstlied-
jes en vrolijke volksliedjes uit Rus-
land en Oekraïne.
Beide koren staan onder de leiding 
van de Russische dirigente Svetlana 
Tsariova. Zij studeerde aan de con-

servatoria van Jekaterinenburg en 
Moskou. Slavisch Byzantijns Koor 
Zwolle is een gemengd koor van 
vijfentwintig zangers en zangeres-
sen dat uitsluitend a capella zingt. 
De acht zangeressen van Vocaal 
Ensemble Soedarynja leggen zich 
eveneens toe op a capella zang,
met een enkele aanvulling met gi-
taar en fl uit. Tot besluit zingen de 
koren samen het overbekende ‘Tie-
chaja notsch’ ofwel ‘Stille nacht’ in 
een bewerking van Svetlana Tsario-
va. Het concert begint om 20.00 uur.

Eenvoudige zege FCC

Castricum - De overwinning van 
FC Castricum op DZS kwam niet als 
een verrassing, maar de uitslag had 
veel hoger moeten zijn dan de 4-1 
waarmee de koppositie werd ge-
handhaafd. De Castricummers gin-
gen goed van start en hadden al in 
de zesde minuut succes, toen Car-
lo Vrijburg raak schoot, 1-0. DZS 
kwam na eerst de lat te hebben ge-
raakt via een schitterend schot van 
Rick Kenter op gelijke hoogte, 1-1. 
Nadat Bob van der Waal kort daar-
op voor 2-1 had gezorgd, ontstond 
een wat gezapig vervolg van de eer-

ste helft.
Castricum creëerde na de rust kans 
op kans, maar het duurde toch tot 
in de 68e minuut dat de voorsprong 
werd vergroot. Bob van der Waal, 
die kort daarna geblesseerd uitviel, 
bood Elario Zweet een kans, waar 
hij wel raad mee wist, 3-1. In de 
75e minuut was het opnieuw Elario 
Zweet. Hij schoot keihard raak na-
dat twee DZS-verdedigers op elkaar 
waren gebotst, 4-1. Het bleef bij de-
ze score.
Zaterdag gaat FC Castricum op be-
zoek bij Germaan/de Eland.

Castricum - Eduard, de Charles 
Aznavour van Bakkum, speelt don-
derdag 8 december de warmste 
liedjes uit zijn repertoire in Franks 
Huiskamertheater. 

Eduard heeft naast zijn muzikaliteit, ook 
nog een onwaarschijnlijk levensverhaal 
waarmee hij zijn liedjes aan elkaar kop-
pelt. Op de Dorpsstraat 23, aanvang 
20.00 uur. Reserveren: info@dorps-
straat23.nl.

Chansons bij Frank!

Univé-winkel Limmen sluit
Regio - De Univé-winkel aan De 
Drie Linden 1 in Limmen gaat per 
1 februari 2017 sluiten. Tegen-
woordig verloopt het contact met  
verzekerden meer en meer via te-
lefoon, e-mail, app en internet. 
Als gevolg daarvan bezoeken 

klanten de Univé-winkels steeds 
minder vaak. De medewerkers 
van de vestiging in Limmen blij-
ven in dienst. Klanten kunnen na 
1 februari naar de Univé-winkel 
op het Geert Groteplein 20 in Alk-
maar. 
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Laatste woning Nieuw 
Koningsduin fase 3 

Bakkum - Vorige week don-
derdag heeft ontwikkelaar 
en bouwer ABB Bouwgroep 
de laatste woning van Nieuw 
Koningsduin fase 3, op land-
goed Duin en Bosch opgele-
verd. Met deze oplevering is 
het deelplan nagenoeg vol-
tooid. 
De komende periode wordt 
gezorgd voor de verde-
re inrichting van het gebied. 
Nieuw Koningsduin fase 3 is 
onderdeel van de meer dan 
tweehonderd woningen van 
Nieuw Koningsduin, verdeeld 
over zes verschillende fases. 
Landgoed Duin en Bosch 
ontwikkelt zich de komen-
de jaren van een zorglocatie 
naar een gemengd woon- en 
zorggebied. De zes verschil-
lende woonfases, verspreid 
over het schitterende groene 

landgoed, zijn zeer populair. 
Binnen afzienbare tijd wa-
ren alle bouwnummers ver-
kocht. De bouw van de laat-
ste fasen; fase 4, 5 en 6 staat 
gepland voor het einde van 
dit jaar. Naar verwachting 
worden de laatste woningen 
eind 2017 opgeleverd. Meer 
informatie over het plan is te 
vinden op de website www.
nieuwkoningsduin.nl.

Schokgolf, explosief 
scenario op IJsland

Akersloot - Frank van Zwol 
publiceert met zijn nieuwe 
thriller Schokgolf een huive-
ringwekkend en uiterst ex-
plosief scenario dat zich af-
speelt op IJsland. In Schok-
golf stuurt de Akerslo-
ter avonturier en auteur zijn 
geheim agent Tom Brandt 
dwars door de ruige en weer-
barstige natuur van IJsland.

Tom Brandt, oud-marinier 
en natuurfotograaf, raakt tij-
dens een reportage voor Na-
tional Geographic betrokken 
bij een dramatisch ongeval in 
een vulkaankrater op IJsland. 
Was er sprake van een toe-
vallige aardbeving of hadden 
de mysterieuze trillingen een 
andere oorzaak?
Als Tom wil uitzoeken wat er 
precies is gebeurd, mengt 
zijn tweede werkgever, de 
Militaire Inlichtingen- en Vei-
ligheidsdienst, zich in de zaak 
en stuurt hem met een groep 
geologen dwars door het rui-
ge en onherbergzame bin-
nenland om undercover een 
onderdeel van een geheim 
wapen te testen. De interna-
tionale groep wordt vanaf het 
begin van de expeditie ge-

teisterd door sabotage en te-
genslag en bovendien lijkt ie-
dereen een eigen agenda te 
hebben. Ondertussen is een 
islamitische terreurcel bezig 
met de laatste voorbereidin-
gen voor een aanslag die al-
les wat de wereld tot dusver 
aan terroristische aanslagen 
heeft gezien laat verbleken.
Alvorens hij Schokgolf 
schreef daalde Van Zwol zelf 
af in de krater van de Thrih-
nukagigur vulkaan, scheurde 
met een sneeuwscooter over 
de krater van de uiterst ex-
plosieve Katla en trok te voet 
door het binnenland van IJs-
land.

Net als zijn vorige thrillers 
is ook Schokgolf gebaseerd 
op feiten. Van Zwol gebruik-
te zijn ervaringen tijdens een 
ski-expeditie op Groenland 
voor zijn debuut Het Thule-
incident in 2009, dat geno-
mineerd werd voor de Scha-
duwprijs. Een overlevings-
tocht door de Canadese wil-
dernis resulteerde in Klem en 
na een voettocht over het arc-
tische Spitsbergen schreef hij 
Niemandsland, met geheim 
agent Tom Brandt. 

Akersloot - In de VS is het al 
jaren een hit; de foute kerst-
trui-run. Vrijdag 23 december 
om 19.00 uur is het Wilhel-
minaplein het startpunt van 
de ‘Serious Request Kerst-
trui Run’. 

De deelnemers lopen drie ki-
lometer in hun meest fou-
te kersttrui of outfit door 
Akersloot. Rock en Roll 
Dansgroep Akersloot en Ca-
fé De Vriendschap slaan hun 
handen ineen om te zorgen 

voor een parcours voorzien 
van veel gezelligheid. Na af-
loop is er in De Vriendschap 
warme chocolademelk en 
glühwein. 

Meedoen kost 7,50 euro 
waarvan de opbrengst naar 
Serious Request gaat. 3FM 
Serious Request 2016 vraagt 
aandacht voor een stille ramp 
die elke 35 seconden een 
kinderleven eist: longont-
steking. Inschrijven: info@
vriendschapakersloot.nl.

Tata-Steel-Big-Band The 
Swing Masters naar Limmen

Limmen - Dit jaar heeft de 
Tata-Steel-Big-Band The 
Swing Masters  de eer om 
de inwoners van Limmen en 
omstreken alvast in  kerst-
sferen te brengen. Het kerst-
concert wordt op initiatief 
van Limmen Cultuur gegeven 
op zondag 11 december om 
20.00 uur in Vredeburg. De 
Tata-Steel-Big-Band, aan-

gevuld met een zangeres, 
speelt in de traditionele big 
band bezetting met een rit-
mesectie, trompet, saxofoon, 
trombone en hoornsectie, 
een zeer gevarieerd repertoi-
re. Speciaal voor deze avond 
in Limmen is er een kerst-
programma samengesteld. 
Kaarten via www.limmencul-
tuur.nl of bel 072-5053274.

Akersloot - Ben Visser heeft 
donderdag gezegevierd in de 
wekelijkse strijd in Akersloot 
om de KPB-mountainbike-
cup. 

Zoals gebruikelijk op De 
Cloppenburgh was het Henk 
Verdonk junior die er als een 
raket vandoor te gaan. Daar-

Gelukstreffer 
Ben Visser

De iepen van 
de Oranjelaan
Castricum - De Oranjelaan 
krijgt 38 nieuwe iepen. In de 
week van 5 tot 9 december 
worden de bomen geplant. 
Het gaat om de Ulmus New 
Horizon, een snelgroeiende 
iepensoort. Over vijf tot zeven 
jaar bepalen de bomen weer 
het beeld in de Oranjelaan. 

De iepen komen in de plaats 
van de iepen die als gevolg 
van de herinrichting moesten 
worden gekapt. Dat is inmid-
dels gebeurd.
Wel staan er nog een paar 
zuiliepen. De gemeente wil 
deze later verplanten naar 
andere plekken en vervan-
gen door dezelfde soort als 
die er nu komt. Zo zullen er 
uiteindelijk vanaf de Willem 
de Zwijgerlaan tot aan de 
Soomerwegh dezelfde iepen 
staan.

Brons voor Mei 
lou Fontein

Limmen - Afgelopen zater-
dag turnde de selectie van 
TIOS hun eerste competitie-
wedstrijd in Beverwijk. Mei 
lou Fontein was de eerste 
turnster die de spits mocht 
afbijten en zij deed dit uitste-
kend. De start op balk (11.65) 
was wat minder, want met de 
koprol rolde ze van de balk af. 
Bij de sprong (11.475) en de 
brug (14.20) wist ze haar po-
sitie echter goed op te krik-
ken door tweemaal als twee-
de te eindigen. Ook op vloer 
scoorde ze goed(13.20) en ze 
mocht daarna het brons in 
ontvangst nemen.

na kwam Wilfred Knegt met 
Ben Visser op afstand. Half-
koers sloeg de pech bij Henk 
toe en hij moest de koers ver-
laten. Zo werd Wilfred Knegt 
titelkandidaat. Maar Ben Vis-
ser was met een inhaalrace 
begonnen en slaagde daarin. 
Eenmaal in het wiel van Knegt 
te zijn gekomen plaatste Vis-
ser nog een grandioze jump 
en liet Knegt daarmee defi-
nitief achter zich. Henk Jan 
Verdonk senior werd derde.
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Vijfhonderd euro voor 
Sportgala Clubprijs 

Castricum - De sportverkie-
zingen in de Gemeente Cas-
tricum hebben niet alleen als 
doel om de goed presteren-
de sporters in het zonnetje te 
zetten, maar willen ook graag 
verbindend werken tussen de 
sportverenigingen. 
Daarom is het belangrijk dat 
niet alleen de genomineer-
de verenigingen op de uit-
reikingsavond aanwezig zijn, 
maar alle sportverenigingen. 
Die zijn met hun stemrecht 
uiteindelijk bepalend voor de 
winnaars. Dit jaar zet de or-
ganisatie zich daar extra voor 

in. HypotheekNet/Kuijs Rein-
der Kakes steunt hen hierin 
en heeft de Sportgala Club-
prijs 2016 beschikbaar ge-
steld ter waarde van vijfhon-
derd euro. 
De prijs is door verloting te 
winnen door een sportver-
eniging, waarvan één of meer 
bestuursleden aanwezig zijn 
bij de uitreiking van de sport-
prijzen op vrijdagavond 6 ja-
nuari in ClubMariz. Op de fo-
to Harry Poel die namens de 
sponsor de cheque overhan-
digt aan Willem Seignette van 
Omroep Castricum.

Politie start met Witte-
Voetjes-project

Castricum   De politie gaat 
van start met de ‘witte voet-
jes actie’ als preventie en be-
doeld om mensen te waar-
schuwen op inbraak-gevoe-
lige situaties. Volgens wijk-
agent Wesley Wessendorp 
maken bewoners het inbre-
kers en insluipers soms wel 
heel erg makkelijk. ,,Enke-
le weken terug liep ik tijdens 
de nachtdienst met een col-
lega over de Burgemeester 
Mooijstraat en zagen daar 
een raam wagenwijd open 
staan. Het regende hard en 
wij vonden dit dus vreemd. 
We zijn een kijkje gaan ne-
men en toen bleek de zijdeur 
ook niet op slot te zijn. Na het 
openen van de deur en ons 
geroep werd niet gereageerd. 
Dan vragen wij ons af of er 
sprake is van een insluiping. 
Na enkele minuten kwam de 
bewoner tevoorschijn die had 
liggen slapen. Hij was uitein-
delijk blij een uniform te zien 
en niet iemand anders.²
Het valt de wijkagent op dat 
er regelmatig deuren en ra-
men openstaan. ,,Of ladders 
die in de tuin liggen en sleu-
tels die worden achterge-
laten in de deur. Om inbra-
ken tegen te gaan, gaan wij 
ter waarschuwing de komen-
de weken in uniform de wij-
ken in. Bij onveilige situaties 
gaan wij het gesprek aan met 
bewoners en als ze niet thuis 
zijn laten wij een wit voetje 
achter. Naast het verspreiden 

van de witte voetjes, doet de 
politie er alles aan om wonin-
ginbrekers op te sporen. Bij 
iedere woninginbraak waar-
van aangifte is gedaan, start 
de politie een (buurt)onder-
zoek en vindt er indien nodig 
forensisch onderzoek plaats. 
Daarnaast houdt de politie 
extra toezicht in wijken waar 
een verhoogd risico is op wo-
ninginbraken. De uitslag van 
dit preventie project wordt op 
een later tijdstip bekendge-
maakt.
,,Belangrijkste tip blijft dat 
mensen ramen en deuren 
goed sluiten bij afwezigheid, 
dus ook wanneer men lan-
gere tijd boven of in een tuin 
aan het werk is. Denk verder 
bijvoorbeeld aan het niet in 
het zicht plaatsen van waar-
devolle goederen zoals lap-
tops, fotocamera’s en porte-
monnees en het goed opber-
gen van huis, auto- en reser-
vesleutels. Ook het gebruik 
van buitenlampen bij voor- 
en/of achterdeuren is een 
aanrader.”

‘Wat kost dat nou, die 
wereldhandel?’

Castricum - Het TT Ca-
fé is een week uitgesteld 
in verband met Sinter-
klaas. Het TT Café van vrij-
dag 9 december gaat over 
de handelsverdragen, zo-
als CETA, TTIP en TiSA. 
Moeten mensen nóg meer 
gaan handelen en consu-
meren? Dat is wel de in-
tentie van deze handels-
verdragen.

,,We hebben spullen genoeg 
in Castricum”, aldus Maarten 
van het TT Café. ,,En er ko-
men al veel goedkope spul-
len uit China, wil iemand dat 
veranderen? En wie moet er 
dan nóg goedkoper produce-
ren? CETA is al bijna in kan-
nen en kruiken. TTIP is on-
derweg, hoewel Trump te-
gensputtert en is dat goed 
nieuws, of juist niet? Discus-
sie en onduidelijkheid over 

chloorkippen, vage clausu-
les in de verdragen of boetes 
aan overheden. En hoe zit het 
met de voorspelde groei van 
0,5% van het BNP, en niet 
binnen een jaar, maar op de 
lange termijn? Centraal staat 
de vraag: wilt u meer of min-
der betalen?” 

Overheden en het bedrijfsle-
ven hebben het vooral over 
de voordelen. De vraag die 
Tanja en Maarten van TT 
Castricum hebben onder-
zocht is: Maar wat gaat dit 
kosten? 
Zij hebben verschillende ver-
dragen en discussies onder-
zocht de afgelopen tijd en ze 
willen graag een paar inzich-
ten delen. Wat kun je onder 
meer verwachten. 
Van 19.00 tot 21.00 uur in 
ClubMariz, Dorpsstraat 72 
Castricum.

Straten met 
lelienaam

Akersloot - Willem Veldt 
van CKenG heeft het college 
voorgesteld de straten aan de 
oostzijde van de Startinger-
weg namen van lelies te ge-
ven. ,,Deze locatie was in de 
vorige eeuw tuinbouwgebied 
met voornamelijk lelieteelt. 
De teelt is door noodzakelij-
ke schaalvergroting vrijwel 
geheel uit Akersloot verdwe-
nen.   In het verleden trok-
ken de lelietentoonstellingen 
onder de naam Liliade, een-
maal geopend door prinses 
Beatrix, tienduizenden be-
langstellenden.” 

Akersloot - Stichting Welzijn 
Ouderen Akersloot heeft een 
donatie ontvangen van de 
Stichting TriArcus uit Heems-
kerk voor de realisatie van de 
aanbouw aan ‘t Kruispunt. 
De donatie bedraagt 25.000 
euro waarmee het bestuur 
van SWOA en ook de oude-
ren van Akersloot enorm blij 
zijn. De verbouwing is inmid-
dels gestart, naar verwach-
ting kan in januari 2017 weer 
gebruik worden gemaakt van 
‘t Kruispunt.

SWOA blij 
met donatie

Expositie Saskia Bremer
Castricum - Saskia Bremer 
koos tijdens haar onderwij-
zersopleiding tekenen als 
specialisatie en werkte daar-
na twintig jaar op verschillen-
de scholen. Haar passie kon 
zij echter onmogelijk verge-
ten en zij besloot in 1986 de 
avondopleiding te gaan vol-
gen aan de Koninklijke Aca-
demie van Beeldende Kun-
sten in Den Haag. Met het 
eigenzinnige regime kon ze 
niet altijd overweg en na vijf 
jaar worstelen met docenten 
en technische aspecten van 
het vak lukte het daar nau-
welijks om een eigen stijl te 

vinden. Door een volkomen 
tegendraadse werkwijze stu-
deerde ze in 1991 toch suc-
cesvol af in tekenen, schil-
deren en ontwerpen. Bevrijd 
van het juk koos zij al snel 
haar eigen stijl van werken. 
Felle kleuren in een combi-
natie van abstractie en reali-
teit vormen de kern van haar 
werk. Een bekende kunst- 
criticus heeft het werk van 
Saskia eens vergeleken met 
dat van Chagall. Te zien van 
1 december tot en met 5 ja-
nuari bij Galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 in Castricum. 
Foto: Hans Dornseiffen.

Bakkum - Op 20 novem-
ber werd het elfde BALC 
schaaktoernooi gehouden 
bij strandpaviljoen Zoomers. 
Veertig deelnemers, verdeeld 
over vijf groepen naar rating 
sterkte, streden om de pun-
ten. Winnaar Groep A is te-
vens winnaar van de ge-
meente Castricum. In groep 
A was Wouter Beerse (Cas-
tricum) dicht bij de overwin-
ning. Bert Hollander (Vre-
deburg) verraste weer door 
nu een derde plaats en een 
sterke remise tegen Thomas 
Broek (Castricum). Broek 
wint voor de zevende keer. 
In groep B en C  wonnen 
Fons Vermeulen (Bakkum) 
en Egbert Kooijman (Castri-
cum) afgetekend. In groep D 
was er meer spanning. Bart 
Schlosser werd net eerste 
voor Lau Zonneveld. In groep 
E behaalde Arie van Ooster-
om de eerste plaats, net voor 
een goed spelende Frank 
Sluiter. Paul Toby redde de 
eer voor de gevallen koning 
uit Akersloot met een derde 
plaats.

Thomas Broek 
is de winnaar



Eerste kampioen 
volleybal Croonenburg

Castricum - Uitgerekend 
het jongste team van volley-
balvereniging Croonenburg 
CMV meisjes 1 is afgelopen 
weekend kampioen gewor-
den in hun klasse. Ze hebben 
geen enkele wedstrijd verlo-
ren en gaandeweg de com-
petitie raakten de meiden 
steeds beter op elkaar in-
gespeeld. Dat is niet vanzelf 
gekomen. Het gebeurt zel-
den dat de speelsters afzeg-
gen voor hun trainingen en 
de inzet waarmee ze trainen 

is groot. Een van hun trainers 
Pascal Goverde zegt: ,,Het 
leuke van de groep is dat ze 
qua niveau elkaar niet ontlo-
pen en dat maakt dat ze een 
hecht team zijn. Zodra ze een 
bal zien gaan ze samenspe-
len. Dat is natuurlijk het ul-
tieme kenmerk van volleybal.” 
Na de kerst komt het team uit 
in een hogere klasse. Op de 
foto v.l.n.r.: Sara, Lisa, Sacha, 
Nikki Anne.

Kennemer Wonen realiseert in acht 
weken vijftien sociale huurwoningen

Castricum - Kennemer 
Wonen heeft vijftien soci-
ale huurwoningen gereali-
seerd aan de Hoogevoort. 
De snelle oplevering en 
overhandiging van de sleu-
tels is op woensdag 23 no-
vember samen met de be-
woners feestelijk gevierd. 
Dick Tromp van Kennemer 
Wonen onthulde samen 
met wethouder Steeman,  
Van Wijk, het hoofd pro-
ductie Bouwgroep Dijkstra 
Draisma en twee bewoners 
de totstandkoming van het 
project Hoogevoort.
Directeur-bestuurder Dick 
Tromp is trots dat Kenne-
mer Wonen deze woningen 
aan de Hoogevoort binnen 
deze korte periode beschik-
baar kan stellen aan haar 
huurders. ,,Bij de sloop- en 
nieuwbouw was de bouw-
tijd cruciaal. De terugke-
rende bewoners zagen er 
namelijk tegenop om een 
lange tijd in een wisselwo-
ning te verblijven. Toen we 
hoorden dat bouwtijden van 
twaalf weken mogelijk wa-
ren, wekte dat onze inte-
resse. Bouwgroep Dijkstra 
Draisma wist die periode 

Kampioen 
driebanden

Akersloot - Jos Houtman uit 
Hoorn is er afgelopen week-
end in geslaagd het kampi-

door de droogstapelmetho-
de zelfs terug te dringen tot 
acht weken. Mede door-
dat dit niet ten koste zou 
gaan van de kwaliteit en het 
wooncomfort, zijn wij met 
hen in zee gegaan, en kijk 
eens naar het resultaat!” 
In juli 2016 zijn de veertien 
bestaande huurwoningen 
en een in 2008 aangekoch-
te koopwoning gesloopt om 
plaats te maken voor vijf-
tien nieuwe sociale huur-
woningen. ,,Voor Kennemer 
Wonen was dit het eerste 
project dat via deze snel-

le bouwmethode is gerea-
liseerd. Met deze ervarin-
gen op zak, biedt dit moge-
lijkheden voor de toekomst. 
Door zo snel woningen te 
kunnen opleveren, hoeft de 
doorlooptijd na het vinden 
van een juiste bestemming 
engoedkeuring van plannen 
geen maanden meer te du-
ren.” aldus Tromp. Elke
woning is voorzien van tien 
zonnepanelen. De energie 
die hiermee wordt opge-
wekt, komt ten gunste van 
de huurder van de woning. 
Foto: Erik Boschman.

Start bouw Startingerweg
Akersloot - De bouwwerk-
zaamheden aan de Startinger-
weg te Akersloot zijn van start 
gegaan. 
De afgelopen weken is Scholz 
Bouw al begonnen met het uit-
voeren van het grondwerk, het 
aanbrengen van de hoofdriole-
ring en hoofd nutsleidingen.

Allemaal geslaagd
Castricum - De Oer-IJ Aca-
demie heeft weer 22 deel-
nemers aan de basiscur-
sus vaardigheden voor Oer-
IJ gidsen een certificaat uit-
gedeeld. Dat gebeurde op 
donderdag 24 november in 
Huis van Hilde na afloop van 
de laatste les uit de tweede 
editie van deze opleiding. De 
bedoeling is dat de gediplo-
meerde vrijwilligers door de 

Stichting Oer-IJ worden in-
gezet voor promotieactivitei-
ten en excursies in het land-
schap tussen Velsen, Zaan-
stad en Alkmaar. In totaal 
hebben inmiddels 48 vrijwil-
ligers de cursus met succes 
gevolgd. Op de foto de twee-
de groep geslaagden in ge-
zelschap van docenten, or-
ganisatoren en medewerkers 
van de Stichting Oer-IJ.

Expositie Jaarboek op 
open dag Oud-Castricum 

Castricum - De uitgebreide 
fototentoonstelling over het 
nieuwe jaarboek van Oud-
Castricum is opnieuw te be-
zichtigen op de open dag 

van de werkgroep op zon-
dag 4 december. 
Het adres is Geversweg 1b, 
geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. 

Maandag werden de eerste pa-
len geboord, een mijlpaal voor 
ieder bouwproject. Het project 
bestaan uit veertien eengezins-
woningen en vier geschakelde 
villa’s waarvan er nog een aan-
tal beschikbaar zijn voor ver-
koop, zie hiervoor www.startin-
gerweg.nl.

Wereld-
lichtjesdag

Heiloo - Kaarsjes worden 
aangestoken, namen ge-
noemd en er klinkt mooie 
muziek, gezongen door drie 
zangeressen uit een sfeervol 
verlichte Cultuurkoepel.
Op zondag 11 december oom 
18.45 uur wordt voor de der-
de keer in de Cultuurkoe-
pel op het Willibrordusterrein 
stilgestaan bij het verdriet dat 
het overlijden van een kind 
teweeg brengt in de naaste 
omgeving. Iedereen die zich 
verbonden voelt is welkom. 
Neem zelf een glazen potje 
voor een waxinelichtje mee. 
Deze herdenking wordt ge-
organiseerd door ritueelbe-
geleiders Evi Velders en Ma-
rinta Rutten in samenwer-
king met vrijwilligers. Meer 
informatie op www.rondom-
ceremonies.nl en www.amp-
hora.nu.

oenschap driebanden in de 
eerste klasse op zijn naam te 
schrijven in De Vriendschap. 
Houtman heeft zich nu ge-
plaatst voor het Nederlands 
kampioenschap dat op 13, 14 
en 15 januari word gehouden 
in De Vriendschap.
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Zorgen over landgoed
Bakkum - Op landgoed 
Duin en Bosch is al een paar 
jaar een omvangrijke trans-
formatie gaande. De Stich-
ting Alkmaardermeeromge-
ving en de Werkgroep Oud-
Castricum zijn met ande-
re partijen nauw betrokken 
geweest bij de totstandko-
ming van het herinrichtings-
plan. Na de bestemmings-
planwijziging in 2012 heeft 
het oostelijke terreingedeelte 
van het landgoed een woon-
bestemming gekregen en het 
westelijke terreingedeelte de 
zorgbestemming behouden. 
Dick Fopma van de Stich-
ting Alkmaardermeeromge-
ving: ,,Steeds hebben bei-
de stichtingen gepleit voor 
het behoud van het land-
goed als cultuurhistorische 
en landschappelijke eenheid. 
Na goedkeuring van het be-
stemmingsplan kwam de ad-
viesgroep niet meer bijeen. 
Later werd het overleg door 
Parnassia in een andere sa-
menstelling en in een lage-
re frequentie voortgezet en 
kreeg het een informatief ka-
rakter.”
Op enkele uitzonderingen 
na, passen de nieuwe wonin-
gen bij de bouwstijl van de 
aanwezige rijksmonumen-
ten. Enkele rijksmonumenten 
zijn verkocht en hebben een 
woonbestemming gekregen. 

Het vroegere Administratie-
gebouw van het ziekenhuis 
wordt verhuurd aan onder-
nemers in uiteenlopende be-
drijfstakken, klein en groot. 
De vroegere centrale keuken 
heeft nu een horecafunctie, 
het voormalige economiege-
bouw is een activiteitencen-
trum geworden en het bin-
nenterrein is aantrekkelijk in-
gericht, inclusief een dieren-
weide. Toch maken de Stich-
ting Alkmaardermeeromge-
ving en de Werkgroep Oud-
Castricum zich zorgen over 
ontwikkelingen die de een-
heid als landgoed dreigen 
aan te tasten. Ernst Mooij 
van Oud-Castricum: ,,Er vin-
den op het landgoed ontwik-
kelingen plaats die niet in het 
inrichtingsplan van 2009 zijn 
voorzien. De sloop van het 
sociaal-cultureel centrum De 
Clinghe is niet in het inrich-
tingsplan opgenomen, wat 
ook geldt voor woningbouw 
op die locatie. Toch heeft wo-
ningcoöperatie Kennemer 
Wonen samen met de ge-
meente Castricum onlangs 
een bouwplan voor die loca-
tie gepresenteerd. Het plan 
bestaat uit twee woongebou-
wen, een van drie en een van 
vier woonlagen met in totaal 
48 appartementen. Daarvoor 
is binnen het landgoed een 
geschiktere locatie aan te 

wijzen.” Fopma vervolgt: ,,Het 
landgoedbeheer raakt ver-
snipperd. In plaats van het 
groenbeheer onder te bren-
gen in één groenstichting 
worden de groenzones rond 
de woongebieden per woon-
gebied als een gezamenlijk 
bezit aan de bewoners toe-
gewezen, met de opdracht 
de zorg voor het groenon-
derhoud onder te brengen 
in afzonderlijke groenstich-
tingen.”

De twee heren hopen dat 
tussen de groenstichtingen 
een goede samenwerking tot 
stand komt en dat het prak-
tisch groenonderhoud uitbe-
steed zal worden aan één be-
drijf of organisatie. Parnas-
sia wil de overgebleven bos- 
en duingebieden verkopen, 
weliswaar met een ketting-
beding dat de bestemming 
groen en natuur moet blij-
ven. Het duingebied op het 
landgoed valt onder de Eu-
ropese regeling Natura 2000. 
Parnassia zou dit gebied en 
ook andere delen met na-
tuurwaarden willen verkopen 
aan de provincie. Het beheer 
zou dan bij het PWN onder-
gebracht kunnen worden. 
Fopma: ,,De provincie is ech-
ter zeer terughoudend omdat 
het duingebied al een be-
schermde status heeft, dus 

voor aankoop is geen dwin-
gende reden.”
Ook het onderhoud van de 
oude begraafplaats, een 
rijksmonument, wordt mini-
maal uitgevoerd en de toe-
komst is zorgelijk. Mooij: 
,,Parnassia wil ook van de-
ze bestemming af. Gedacht 
wordt aan een stichting, 
maar Parnassia wil niet zelf 
daarin toetreden. Zorg ver-
lenen zien zij als hun primai-
re taak en niet het beheer en 
onderhoud van een begraaf-
plaats. “
 
Fopma en Mooij zijn van me-
ning dat gemeente Castri-
cum en de provincie Noord-
Holland meer aandacht moe-
ten hebben voor de natuur-
lijke en cultuurhistorische 
waarden van het landgoed. 
Ook de oude begraafplaats 

met het grafmonument van 
Dr. Jacobi, een van de grond-
leggers van Duin en Bosch, 
verdient meer aandacht en 
behoort een volwaardig on-
derdeel van het landgoed 
te zijn. Fopma tot slot: ,,Het 
landgoed moet ook voor de 
toekomst als een kostbaar 
cultuurhistorisch, waardevol 
natuur- , woon- en recrea-
tiegebied veiliggesteld wor-
den, opdat ook toekomstige 
generaties ervan kunnen ge-
nieten.” 

Op de foto: De groenzones 
rond de woongebieden wor-
den per woongebied als een 
gezamenlijk bezit aan de be-
woners toegewezen, met 
de opdracht de zorg voor 
het groenonderhoud onder 
te brengen in afzonderlijke 
groenstichtingen.

Serie Oer-IJ op regio-tv
Castricum - De regionale 
omroep 251tv zendt in week 
49 de eerste afl evering uit 
van een serie van zes infor-
matieve programma over de 
ontstaans- en bewoningsge-
schiedenis van het Oer-IJ en 
omgeving. In de documentai-
res nemen landschapsdes-
kundige Lia Vriend uit Lim-
men en historisch geograaf 
Jos Teeuwisse uit Castricum 
de kijkers mee dit ‘vergeten 
landschap’ in. Tijdens deze 
ontdekkingsreis vertellen ze 
op locatie over de bijzonde-
re kenmerken van dit groe-
ne gebied. Het gebied laat 

zich lezen als een spannend 
geschiedenisboek. In de se-
rie is onder meer aandacht 
voor de prehistorie, de eer-
ste bewoners, fl ora en fau-
na, de invloed van de mens 
op het landschap, de water-
huishouding, de militaire ge-
schiedenis en het industri-
eel erfgoed. De uitzendingen 
van 251tv zijn te bekijken via 
YouTube, Facebook, Twitter 
en Ziggo Kanaal 42 (digitaal) 
of Kanaal 45 (analoog), of via 
de website 251tv.nl . De do-
cumentaireserie is gemaakt 
door Evert Bakker. Meer op 
de website 251tv.nl.

,,Voorkom schijn 
belangenverstrengeling”  
Castricum - De voorzit-
ters van de fracties van PvdA 
en Forza! Castricum, Dave 
van Ooijen en Ralph Castri-
cum, hebben de fractievoor-
zitter van het GDB verzocht 
een andere woordvoerder 
aan te wijzen op het zwem-
baddossier. Carrousellid Bas-
tiaan Uhl is de schoonzoon 

van wethouder Schijf die het 
zwembad-dossier voor zijn 
rekening neemt. Van Ooij-
en en Castricum vrezen een 
ongewenste vorm van belan-
genverstrengeling. Van Ooij-
en: Het gaat hier niet om 
echte belangenverstrenge-
ling, maar om een vorm daar-
van, de schijn van belangen-

Castricum - Het nieu-
we Castricumse politie-
ke platform Face II Face 
had afgelopen zondag een 
veelbelovende start in De 
Bakkerij. 

Bij het eerste politiek café in 
aanloop naar de Tweede Ka-
merverkiezingen waren wet-
houder Steeman, verschillen-
de gemeenteraadsleden en 
diverse inwoners afgekomen. 
Onder leiding van discussie-
leider Ron de Haan werden 

twee stellingen besproken; 
veiligheid in het uitgaansge-
bied en de verkeersveiligheid 
binnen de woonkernen. 
De beste inbreng van de mid-
dag kwam op naam van Ger-
rit Branderhorst. Hij mocht 
daarom het Face II Face boek 
als wisseltrofee mee naar 
huis nemen. 

Het volgende politieke ca-
fé staat gepland voor 18 de-
cember om 15.00 uur in De 
Bakkerij. 

verstrengeling. En hoewel het 
niet gaat om zakelijke en po-
litieke belangen die mogelijk 
met elkaar verstrengeld zijn, 
gaat het om de vraag of op 
deze wijze het dualisme nog 
wel kan functioneren zoals 
het bedoeld is. Met het du-
alisme is de wethouder geen 
lid meer van de gemeente-
raad. Door in dit geval het 
carrousellid, tevens schoon-
zoon van de wethouder, het 
woord te laten voeren, ont-
staat volgens ons een schijn 
van belangenverstrengeling. 
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