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Nieuwe bomen voor de Beethovensingel
Castricum - Een jaar geleden zijn de grote populieren aan de Beethovensingel weggehaald. Dit was no-
dig omdat de veiligheid in het geding kwam. De afgelopen weken zijn de laatste wortels verwijderd en de 
stobben gevreesd. Daarna zijn gaten gemaakt voor de nieuwe bomen. Deze liggen inmiddels klaar om ge-
plant te worden. Het zag er de afgelopen tijd een beetje treurig uit maar het wordt straks volgens de ge-
meente een prachtige singel waar groepsgewijs bomen komen te staan en een oever met een diversiteit 
aan planten. (Foto: Henk Zonneveld)

Ruimte tussen duin en paviljoens te klein
‘Paviljoens twintig meter dichter bij zee’
Castricum - De strandtenten in 
Castricum aan Zee staan te dicht 
op het duin en moeten nog deze 
winter verkassen. Dat schrijft het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier in een brief 
aan de ondernemers. ‘De dui-
nen moeten ruimte krijgen om te 

groeien en die is er nu niet.’ Twin-
tig meter richting de vloedlijn, 
dat is de eis van het Hoogheem-
raadschap. Doordat de paviljoens 
te dicht op de duinen staan, is er 
onvoldoende zandaanwas. Daar-
door zou de kustveiligheid moge-
lijk in het geding kunnen komen, 

vindt het Hoogheemraadschap. 
Vincent Meurs van paviljoen Zee-
zicht zegt tegen NH Nieuws dat 
de claim ‘onhaalbaar’ is. ,,We wil-
len best meebewegen maar dan 
moeten we de komende tien jaar 
wel op dezelfde plek kunnen blij-
ven staan.”

CSV Rolstoelhandballers op jacht 
naar de derde EK-titel in Portugal
Castricum - Donderdag vertrekt 
het Nederlands team naar Por-
tugal voor het EK Rolstoelhand-
bal. ,,Na twee keer op rij Europees 
Kampioen te zijn geworden, gaan 
we nu voor derde titel’’, aldus aan-
voerster Joyce van Haaster (num-
mer 1). Joyce is een van de drie 
spelers van CSV Handbal die uit-
komt voor Oranje. Naast Joyce 
gaan ook Martijn Dokkum (num-
mer 11) en Bart Neeft (nummer 
6) van CSV proberen om de beker 
weer mee terug naar Nederland 
te halen. Na een aantal geweldi-
ge trainingsweekenden is ieder-
een klaar voor de strijd. Alle rol-
stoelen worden gesmeerd en na-

gekeken, de spelers pakken nog 
even hun rust en bereiden zich 
mentaal voor op het EK. De eerste 
wedstrijd is gelijk tegen de groot-
ste concurrent en thuisland Por-
tugal. De afgelopen twee EK edi-
ties is er in de � nale gewonnen 
van Portugal. Zij zullen dus in ei-
gen land revanche willen nemen. 
,,De druk ligt bij Portugal, zij moe-
ten!’’, noemt trainer Bart Neeft op, 
die het tactisch plan al klaar heeft 
liggen.
De eerste poulewedstrijden vin-
den zaterdag 1 december plaats: 
10.30 uur Portugal - Nederland 
(Nederlandse tijd 11.30 uur) en 
17.00 uur Nederland - Hongarije 

(Nederlandse tijd 18.00 uur).
Zondag 2 december vindt de laat-
ste poulewedstrijd plaats en de � -
nalewedstrijden: 11.30 uur Ne-
derland - Kroatië (Nederlandse 
tijd 12.30 uur); 15.30 uur kleine � -
nale (3e en 4e plaats) (Nederland-
se tijd 16.30 uur); 17.00 uur gro-
te � nale (1e en 2e plaats) (Neder-
landse tijd 18.00 uur)

Voor iedereen die nieuwsgierig 
is, de Oranjespelers zijn te vol-
gen via het YouTube kanaal van 
het EHF, http://youtube.com/eh-
fTV. En de uitslagen zijn te vinden 
op www.eurohandball.com/ehf/
wheelchair2018. (Foto: fotocobi)

Automobilist 
rijdt door 
na twee 
aanrijdingen
Limmen - De politie is op zoek 
naar de bestuurder van een (mo-
gelijk) SUV-model personenauto, 
die vorige week donderdagmid-
dag op de Zanddijk een � etsster 
en een hardloopster raakte, en 
vervolgens doorreed.
Omstreeks 17.45 uur � etste een 
18-jarige vrouw uit Limmen over 
de Zanddijk in de richting van 
Egmond. Vanuit tegengestel-
de richting kwam een personen-
auto aanrijden. In het voorbij-
gaan raakte de auto de � etsster 
ter hoogte van haar borst. Het 
slachto� er moest zich onder dok-
tersbehandeling laten stellen. Bij 
onderzoek werd later een klap-
long geconstateerd. De bestuur-
der van de auto stopte niet bij het 
ongeval, maar reed door richting 
Limmen.
Even verderop haalde de automo-
bilist een 52-jarige vrouw uit Lim-
men in. Zij was aan het hardlopen 
en liep aan de linkerzijde van de 
Zandweg in de richting Limmen. 
In het voorbijgaan raakte de au-
to de vrouw aan haar rechterarm. 
Zij liep hierbij verwondingen aan 
haar arm op die gehecht moesten 
worden. Ook in dit geval reed de 
auto door, zonder bij het ongeval 
te stoppen.
De politie verzoekt de bestuurder 
van de auto om zich te melden. 
Ook worden eventuele getuigen 
of mensen die informatie hebben 
over de automobilist opgeroe-
pen zich bij de politie te melden. 
De politie is bereikbaar op tel.nr. 
0900-8844. Anoniem bellen kan 
ook op 0800-7000 (Meld Misdaad 
Anoniem).

Nederlandse titel 
voor Yanne Dorenbos
Castricum - Yanne Dorenbos 
(tweede van links) heeft zondag 
met zijn ploegmaten Leco Hen-
driks, Enzo Leijnse en Casper van 
Uden de Nederlandse titel gepakt 
op de ploegenachtervolging. De 
Castricumse coureur (18) ver-
sloeg in het Omnisport Cen-
trum in Apeldoorn met zijn jonge 
ploeg enkele geroutineerde ren-
ners. Net als in 2016 moesten de 
gevestigde namen toezien hoe 
in een rechtstreeks duel de jon-
gelingen een mooie vlakke race 
neerzetten. Zowel in de kwali� -
catie als in de � nale konden Dion 
Beukeboom (houder Nederlands 
uurrecord), Roy Pieters, Joost van 
der Burg en Yentl Ruijmgaard niet 

winnen. Met een tijd van 4;12.593 
was het voor alle vier een nieuw 
PR op deze discipline.
Bij de vrouwen was de jeugd 
ook beter. Uit dezelfde trainings-
groep als Yanne waren de 19-jari-
ge Kirstie van Haaften, Amber van 
der Hulst, Bente van Teeseling en 
Mylene de Zoeter sneller dan 
Amy Pieters, Riejanne Markus, 
Kelly Markus en Winanda Spoor.

Komende zondag zal in Alkmaar 
het NK Omnium verreden wor-
den met nog meer toppers aan 
de start zoals Yoeri Havik, win-
naar van driedaagse van Alkmaar 
en zesdaagse van Londen. (Foto: 
aangeleverd)

Pietendiploma 
en koopzondag 
in Geesterduin
Castricum - Hulppietjes opgelet: 
zaterdag kan er in Geesterduin 
een Pieten Diploma behaald wor-
den. Kom je tussen 14.00 en 16.30 
uur naar het winkelcentrum? De 
pieten wachten je op!
Aanstaande zondag zijn de win-
kels in Geesterduin open en dat is 
een mooie gelegenheid om inko-
pen voor Sinterklaas te doen. Ook 
is er tussen 13.00 en 17.00 uur 
een Pietenmarkt.
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Akersloot - Op zoek naar licht in 
donkere dagen, trok fotograaf en 
beroepsavonturier Jolanda Lin-
schooten uit Akersloot met een 
dosis moed en geduld door ruige 
natuurgebieden in Scandinavië, 
Corsica, de Pyreneeën, maar ook 
in Canada en Groenland. 
In haar net verschenen boek ‘De 
adembenemende natuurbele-
ving van LICHT’ brengt zij haar 
passie over voor lichtverschijnse-
len als noorderlicht, sterrenlicht, 
maanlicht, midzomerlicht, halo’s, 
vallende sterren en poolnacht-
licht.
Dit schitterende fotoboek bevat 
naast tien wildernisverhalen ook 
interessante achtergronden over 
al deze lichtverschijnselen.
Twee van deze verhalen (over het 
noorderlicht en de Rendiersámi) 
komen tot leven tijdens de thea-
terpresentatie ‘Geheimen van de 
Poolnacht’. 1 februari, theater De 

Vest, Alkmaar. Kaartreservering 
via Mondiavisueel.com.
Jolanda Linschooten werkt free-
lance voor o.a. National Geograp-
hic. Haar reportage ‘Aurora bore-
alis’ - in dit boek opgenomen als 
‘Zon in de nacht’ - werd genomi-
neerd voor de Aad Struijs Pers-
prijs 2018 én voor ‘Meestervertel-
lers, verhalende Journalistiek’.
“Leef intens. Voor honderd pro-
cent. Met ogen wijdopen. Er is 
veel mis met onze aardbol, maar 
nog veel meer is ongelofelijk bij-
zonder, dichtbij, hartverwarmend 
mooi. Als we dát leren zien, ons 
tempo bewust vertragen, ons wil-
len verdiepen en ons durven ver-
wonderen, zijn we dan misschien 
ook meer bereid onze kleine 
blauwe planeet te beschermen?”

Meer informatie over haar nieu-
we boek op www.jolandalin-
schooten.nl. 

Nieuw boek fotograaf Jolanda Linschooten:

Op zoek naar licht in 
donkere dagen

Parlan eist stop op aanbesteding
Jeugdzorginstelling daagt 
gemeenten voor de rechter
Regio - Achttien gemeenten 
in Noord-Holland worden door 
jeugdhulpaanbieder Parlan voor 
de rechter gesleept. Parlan eist 
een stop op de aanbesteding 
van JeugdzorgPlus die in han-
den kwam van een andere par-
tij. Dat resulteerde in de gedwon-
gen sluiting van de enige instel-
ling voor kwetsbare jeugd buiten 
Amsterdam. 
De gemeenten, waaronder Castri-
cum, Bergen en Heiloo, betreuren 
de maatschappelijke onrust die is 
ontstaan naar aanleiding van de 
veranderende aanbesteding. De 
woordvoerder van de achttien 
gemeenten geeft aan ‘zo spoe-
dig mogelijk in gesprek te willen 

met Parlan en Horizon, de nieuwe 
aanbieder. ,,We snappen dat de 
uitslag van de aanbesteding een 
� inke klap is geweest voor Parlan. 
Het kort geding zetten de ver-
houdingen met de gemeenten 
op scherp. Wij willen ook het bes-
te voor de groep kwetsbare jon-
geren.”

Aanbesteden in de zorg ligt lan-
delijk � ink onder vuur. Vanuit het 
Rijk wordt gemeenten gevraagd 
om de keten van jeugdhulp te 
verbeteren. De achttien gemeen-
ten startten gezamenlijk een Eu-
ropese aanbesteding met onder-
handeling. Op 5 december doet 
de rechter uitspraak.

Limmen - De intocht van Sint en Piet in Limmen is ieder jaar weer 
grandioos, de kinderen staan altijd ruim op tijd bij het Stet te 
wachten op die goede Sint. Wat mij echter stoort is dat er voor 
die tijd (voordat de boot van de Sint te zien is) geen Sinterklaas-
liedjes worden gezongen. Dit zou de sfeer ten goede komen, nu 
is er een hoop geklets (niets slechts over Peter Dekker!), maar nie-
mand luistert ernaar. Het zou zo leuk zijn, liefst met muziek, om al 
die kinderen en ouders te horen zingen.
Hoop op verandering volgend jaar, 
Marijke Piening

LEZERSPOST

Waarom geen Sinterklaasliedjes?

Conclusie bijeenkomst Platform Vlieghinder Regio Castricum:

‘Vliegen in de nacht moet stoppen’
Regio - Slaaphinder, angst voor 
� jnstof, klimaat, onduidelijke af-
spraken over geluidshinder. Be-
woners uit de wijde omgeving 
van Castricum, van Heiloo tot 
Haarlem en van Heemskerk tot 
Krommenie, bogen zich donder-
dagavond 22 november in Bak-
kum over deze problemen. Doel: 
betere afspraken met Schiphol.
De bijeenkomst was georgani-
seerd door Platform Vlieghin-
der Regio Castricum (PVRC). De 
meeste deelnemers kwamen dan 
ook uit Castricum zelf. Maar de 
belangstelling was breed en be-
trokken.
Sijas Akkerman, directeur Natuur- 
en Milieufederatie Noord-Hol-
land leidde het thema Vliegen en 
klimaat in. Ingrid Zandt, beleids-
medewerker GGD Kennemerland 
presenteerde het Bevolkingson-
derzoek vlieghinder en slaapver-
storing. Hans van Schoor, secreta-
ris PVRC tenslotte, toonde de laat-

ste onderzoeksgegevens over de 
nachtelijke vlieghinder.
Na de pauze begon het echte 
werk en bespraken de bewoners 
in groepjes hun zorgen en de 
noodzakelijke maatregelen. De 
belangrijkste uitkomsten:
Een meerderheid van de deelne-
mers wil naar minder dan 500.000 
vluchten van en naar Schiphol. 
Dit vanwege klimaat, gezondheid 
en leefbaarheid. Bovendien moet 
er duidelijkheid komen over de 
schadelijkheid van de uitstoot 
door de vliegtuigen.
Vanwege het grote aantal inwo-
ners dat slaaphinder ervaart door 
de nachtvluchten moeten de 
vluchten ’s nachts stoppen tussen 
23.00 uur en 7.00 uur.
Voor de overige vliegbewegin-
gen moeten er veel betere afspra-
ken komen. Over de frequentie 
en duur van overvliegen, het ge-
luidsniveau, de vlieghoogte en 
het gebied waarover de vluchten 

gespreid worden. Belangrijk hier-
bij is de voorspelbaarheid van 
tijdstip en duur van de vlieghin-
der. Ook betrouwbaar open over-
leg met de luchthaven is belang-
rijk.

Het bestuur van PVRC zal deze 
punten inbrengen in de overleg-
gen over Schiphol. Omdat de zor-
gen over vlieghinder inmiddels 
breder in Nederland spelen, wor-
den de punten ook ingebracht 
in het Landelijk Bewonersberaad 
Luchtvaart (LBBL).

Meer weten? Interessante websi-
tes zijn vlieghinder.nl, stoplucht-
vaartgroei.nl en eerlijkovervlie-
gen.nl. Op vlieghinder.nl is ook 
het Belevingsonderzoek hin-
der en slaapverstoring vliegver-
keer te vinden. Actief meedenken 
kan iedereen 8 december op de 
Luchtvaartdag in Amsterdam (zie 
luchtvaartdag.nl).

Eerste beelden van steenmarter in 
Noordhollands Duinreservaat
Regio - Bastiaan Schuit stond raar 
te kijken toen hij onlangs de op-
namen van de cameraval be-
keek. De camera had al regel-
matig boommarters vastgelegd, 
maar op deze beelden was duide-
lijk een steenmarter te zien. Begin 
mei legde hij al mooie beelden 
vast van een boommarter, maar 
de ontdekking van een steen-
marter was een primeur. Bastiaan 
is lid van de Boommarterwerk-
groep PWN-NHD in het door PWN 
beheerde Noordhollands Duinre-
servaat (NHD) tussen Wijk aan Zee 
en Schoorl. De werkgroep van 9 
vrijwilligers is sinds 2012 actief in 
het Noordhollands Duinreservaat 
en staat onder leiding van boom-
marterdeskundige Leo Heems-
kerk en PWN-boswachter Véroni-
que van Meurs.
  
Zeldzaam in Noord-Holland
De Steenmarter is een erg zeld-
zaam dier in Noord-Holland. Voor-
al boven het Noordzeekanaal zijn 
betrouwbare meldingen op één 
hand te tellen. Wel werd de steen-
marter al verwacht. Na een mel-
ding op 20 november 2014 in As-
sendelft bleef het lange tijd stil. 
Op 7 maart 2017 werd een aan-
gereden steenmarter gemeld uit 
Heiloo, maar er waren geen foto’s 
van en het kadaver kon niet meer 
terug gevonden worden. Een 

steenmarter die op 18 juli 2018 
in de Diepsmeerpolder werd aan-
gereden is wel gefotografeerd. 
Twee maanden later werd er nog 
een gevonden, aan het begin van 
de Afsluitdijk. En ook onder het 
Noordzeekanaal kwamen de af-
gelopen jaren meldingen binnen.
 Het is aannemelijk dat de steen-
marters dezelfde routes a� eggen 
als de boommarters: vanaf het 
noorden via de Afsluitdijk; van-
af het oosten via de dijk Enkhui-
zen-Lelystad en vanaf het zuiden 
via de sluizen, bruggen of spoor-
tunnels over het Noordzeekanaal. 
DNA-analyse van Noord-Holland-
se boommarters heeft name-
lijk aangetoond dat de dieren af-

komstig waren van populaties uit 
Friesland en van de Veluwe
 
Vestiging in het duingebied?
De werkgroep is nu benieuwd of 
de steenmarter zich ook blijvend 
zal gaan vestigen in het duinge-
bied en wat dan het e� ect op de 
populatie boommarters zal zijn. 
Heemskerk: ,,Onder andere om-
dat beide martersoorten hetzelf-
de voedsel eten. Steenmarters 
vestigen zich daarentegen meer 
in dorpen en (buitenwijken van) 
steden.’’ Mocht iemand een waar-
neming doen van een marterach-
tige, dan wordt verzocht dit te 
melden op: boommarter@out-
look.com. (Foto: aangeleverd)

Castricumse doet mee aan thuisafgehaald.nl
Marloes kookt graag voor anderen
Castricum - Marloes van Over-
schot houdt van lekker eten en 
gezond koken! Niet alleen zij 
maar ook haar gezin (man, doch-
ter van 5 en zoontje van 3) ge-
niet hier enorm van. Naast haar 
werk als bouwplan-toetser is ko-
ken een belangrijk onderdeel van 
haar leven en dit wil ze nu gaan 
delen met haar buurtgenoten in 
Castricum. Ze sloot zich aan bij 
de landelijke organisatie Thuisaf-
gehaald.
Marloes: ,,Niet iedereen vindt het 
leuk om te koken of soms lukt het 
gewoon niet door de drukte van 
de dag zoals werk of sportclub-
jes om een lekkere en vooral ge-
zonde maaltijd voor jezelf en/of 
je gezin te bereiden. Daarnaast is 
Thuisafgehaald ook een uitkomst 
voor mensen die niet altijd zelf 
kunnen koken, zoals ouderen, 
mensen met een beperking, een 
chronische ziekte.’’
Ze vindt het � jn om voor deze 
mensen een gezonde maaltijd 
te bereiden, waarbij tevens so-
ciaal contact ontstaat, het mes 
snijdt dus aan twee kanten vol-
gens Marloes. De maaltijden kun-
nen bij haar thuis afgehaald wor-
den, in sommige gevallen brengt 
ze het langs. In eerste instantie zal 

het afhaalmoment de woensdag, 
vrijdag en het weekend zijn, maar 
andere dagen zijn ook bespreek-
baar.
De gerechten die Marloes aan-
biedt zijn vers, gezond en eer-
lijk, ze kookt zowel vegetarisch 
als met vlees, kip of vis en staat 
altijd open voor maaltijdsugges-
ties. Aangepaste portiegrootte 
(voor kinderen of senioren bij-
voorbeeld) is mogelijk en de prij-
zen per portie verschillen maar 

liggen altijd onder de 5 euro. Ze 
vindt het belangrijk om zo duur-
zaam mogelijk te koken: de eco-
vriendelijke bakjes waarin het 
eten wordt geserveerd zijn biolo-
gische afbreekbaar.  

Nieuwsgierig geworden? Via 
www.thuisafgehaald.nl en met 
behulp van postcode 1902PG en/
of pro� elnaam MARLicious komt 
men bij haar pagina.  (Foto: aan-
geleverd)

Amokmaker 
aangehouden
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag heeft een verve-
lende jongeman in het horeca-
gebied een bekeuring gekregen 
vanwege onder invloed van al-
cohol de openbare orde versto-
ren. Hij is verwijderd uit het ho-
recagebied Castricum. Even la-
ter maakte hij weer amok en is hij 
een tweede keer verwijderd. En 
even later opnieuw, toen poogde 
hij een afgesloten � ets te stelen. 
Hij is toen aangehouden en naar 
Alkmaar gebracht om af te koe-
len. Hij gaat met in totaal drie be-
keuringen naar huis.
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Sfeervolle kerstmarkt in het 
Ketelhuis op Landgoed Duin en Bosch

Beautiful Boy
Journalist David She� (Steve Ca-
rell) en zijn getalenteerde tiener-
zoon Nic (Timothée Chalamet) 
zijn twee handen op één buik. 
Wanneer David ontdekt dat Nic 
worstelt met een drugsversla-
ving, stort zijn wereld plots in. 
David besluit om alles in het werk 
te stellen om zijn zoon te begrij-
pen en te redden. Maar hoe red 
je iemand die misschien niet ge-
red wil worden? Is loslaten soms 
de enige mogelijkheid? Beauti-
ful Boy vertelt het waargebeur-
de verhaal van een onvoorwaar-

delijke liefde tussen een vader en 
zijn zoon. 

In zijn Engelstalig debuut, ver-
baast regisseur Felix van Groe-
ningen (The Broken Circle Break-
down, De Helaasheid der Din-
gen) eens te meer met een ont-
roerende �lm over hoop en on-
voorwaardelijke liefde. Hij kon 
daarvoor rekenen op topacteur 
Steve Carell (The Big Short, Little 
Miss Sunshine) en rijzende ster 
Timothée Chalamet (Call Me by 
Your Name, Interstellar).

De Grinch (NL)
Dit bekende kerstverhaal van Dr. 
Seuss vertelt over een mopper-
kont die van plan is om het kerst-
feest te stelen, maar op andere 
gedachten wordt gebracht door 

het vrolijke meisje Cindy-Lou die 
juist dol is op kerst. 

Dit herkenbare verhaal over de 
magie van Kerst is grappig, hart-
verwarmend en een visueel feest-
je.

Heiloo - Van donderdag 20 de-
cember tot en met zaterdag 5 ja-
nuari wordt winkelcentrum ‘t Loo 
omgetoverd tot een waar win-
terwonderland. Op het Looplein 
zal namelijk een heuse schaats-
baan verrijzen en met de schaats-
baan als middelpunt zullen er al-
lerlei activiteiten worden geor-
ganiseerd door de ondernemers 
in en rondom winkelcentrum ‘t 
Loo. Vaders en moeders kunnen 
�jn winkelen terwijl de kinderen 
vermaakt worden op de schaats-
baan. Schaatsen kunnen ter plek-
ke gehuurd worden voor slechts 2 
euro en er is begeleiding aanwe-
zig. Als de kinderen nog niet zijn 
uitgeschaatst na de boodschap-
pen dan kunt u gezellig plaats-
nemen in de Stube om een war-
me chocomel te drinken. De on-
dernemers van de winkeliersver-
eniging vonden het tijd worden 
om in en om ‘t Loo iets moois te 
organiseren. Zij zijn heel blij met 
de gemeente, die toestemming 
heeft verleend het Looplein twee 
weken af te sluiten voor verkeer. 
Daardoor kan het groots worden 
aangepakt. 

Het ‘Oostenrijkgevoel’ in een 
gemütliche Stube
Horecabedrijven in de omgeving 
van winkelcentrum ‘t Loo heb-
ben de handen ineengeslagen 
en met vereende krachten wordt 
het ‘Oostenrijkgevoel’ gecreeerd 
in de gemütliche Stube.” In de 
Stube en op het gezellige ter-
ras zullen alle koek-en-zopieklas-
siekers langskomen, denk maar 
aan glühwein, warme chocomel, 

Castricum - Op zondag 9 decem-
ber kunt u alvast in kerstsfeer ko-
men en wat leuks kopen op de 
Bakkumse Kerstmarkt.
Dan staan Reakt-medewerkers en 
ondernemers van de Bakkumse 
Streekmarkt met gevulde kramen 
in het Ketelhuis. Een prachtige lo-
catie en gepassioneerde mensen 
die hun creativiteit hebben om-
gezet in mooie producten.
Er is een ruime keus in kerstbo-
men (onder andere Nordman-
nen). Bij aankoop van een kerst-
boom krijgt men een bon en hier-
mee kunnen kinderen gratis een 

kerststukje maken. Zonder bon 
kost het maken van een kerst-
stukje € 4,75 . Kinderen kunnen 
ook tekeningen inkleuren of ma-
ken.
In de kramen van Reakt vindt 
men mooie werkstukken gemaakt 
door deelnemers zoals: kunstwer-
ken van hout, kussens gemaakt 
van dekens, sjaals, sokken, kaar-
ten, keramiek en schilderijen. Ui-
teraard doet de winkel met 2e 
handskleding ook mee. Make Up 
staat op de kerstmarkt met nieu-
we kleding. Er zijn ook kramen 
met bloemen, kerststukken en ac-

cessoires en brocante spullen.
Voor de hartige trek is er een 
overheerlijke zelfgemaakte erw-
tensoep van Reakt met rookworst 
van de Groene Slager en voor de 
zoete trek bakt Bak’m wafels en is 
er kerststol om te proeven, met 
een lekker kopje warme ko�e, 
thee of chocolademelk van Fase 
Vier.
Diverse muzikanten zorgen voor 
een gezellige sfeer. 

Locatie is: Het Ketelhuis, Waterto-
renpad 2 in Castricum. De kerst-
markt is van 11.00 tot 16.00 uur.

Castricum - Sinterklaas is weer 
gearriveerd in Castricum en hij is 
feestelijk ingehaald. Dat betekent 
ook dat de kinderen af en toe hun 
schoen mogen zetten. Maar Sin-
terklaas kan onmogelijk zoveel 
cadeautjes uit Spanje meene-
men. 
Dus stuurt hij zijn Pieten uit win-
kelen. En die moeten zeker bij de 
Wereldwinkel gaan kijken, want 
daar hebben ze heel veel super-
leuke kleine cadeautjes. Bijvoor-
beeld schattige vingerpopjes 
waar kinderen allerlei verhalen 
mee kunnen spelen. En natuur-
lijk de chocolade van Tony Choco-
lonely. De medewerksters helpen 
Piet graag bij het inpakken van 
een echt Fair Trade presentje. En 
eigenlijk hoopt de medewerkers 
van de Wereldwinkel dat Sint zelf 
ook een kijkje komt nemen. Want 
de gevel is helemaal vernieuwd. 

Vrijwilligers van de winkel heb-
ben hiervoor zelf de handen uit 
de mouwen gestoken en daar zijn 
ze erg trots op. 

Wereldwinkel Castricum is hele-
maal klaar voor de gezellige win-
terdagen op Smeetslaan 4. (Foto: 
aangeleverd)

Hint voor de Sint:
Stuur Piet naar de Wereldwinkel

Inspirerende Limmense 
Winterfair bij Anastasia
Limmen - Het was weer gezel-
lig druk tijdens het eerste week-
end van de zesde editie van de 
Limmense Winterfair bij Anasta-
sia wooncadeaus. De overdekte 
achtertuin met garage en uiter-
aard de winkel zijn weer omgeto-
verd in een gezellige en sprook-
jesachtige wintersfeer. Veel be-
zoekers waren blij verrast, ook de 
trouwe bezoekers van de Winter-
fair in voorgaande jaren. Zij ge-
noten van de vele woondecora-
ties, de handgemaakte winter-
se deurkransen, tafeldecoraties 
en nog veel andere schattige ca-
deautjes. In deze knusse om-
geving kan men inspiratie op-
doen om het huis tijdens de kou-
de donkere winterdagen van bin-
nen en van buiten om te tove-
ren in een gezellige warme sfeer. 

Je kunt hier zeker iets vinden om 
jezelf of een ander te verwennen 
met romantische cadeautjes met 
een persoonlijke touch. Alleen 
al de manier en de zorg waarop 
het cadeautje worden ingepakt 
maakt je blij. Tijdens het genieten 
van alle mooie landelijke acces-
soires wordt men goed verzorgd 
met een heerlijk kopje ko�e of 
thee met wat lekkers en voor de 
liefhebbers een lekker geurende 
gluhwein.

De Winterfair wordt nog de vol-
gende drie weekenden (tot en 
met 16 december) gehouden van 
vrijdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 op de Dusseldor-
perweg 97 in Limmen. De entree 
is gratis en iedereen is van harte 
welkom.  (Foto: aangeleverd)

Heiloo on Ice
Winkelen in winkelcentrum ‘t Loo is 
nóg leuker tijdens de feestdagen

apfelstrudel, snert en broodjes 
worst. 

Vier dagen lang grote kerst-
markt in en om ‘t Loo
Op donderdag 20 december start 
ook een vierdaagse kerstmarkt 
met maar liefst meer dan vijf-
tig kramen tussen ‘t Loo, de Wit-
te Kerk en tot aan Herberg Jan. De 
kerstmarkt is een heerlijk uitstap-
je om uzelf alvast onder te dom-
pelen in het kerstgevoel en de 
laatste presentjes te kopen voor 
onder de boom. Tijdens de kerst-
dagen is de schaatsbaan natuur-
lijk ook gezellig open.

Entertainment
Natuurlijk mogen er tijdens het 
evenement geen leuke optre-

dens ontbreken. Elke dag is er 
wel wat te beleven. Live muziek 
op het podium, akoestische act in 
en om het winkelcentrum, optre-
dens van de Heilooer koren, een 
heuse Nijntje show op zaterdag 
22 december, �uitketel curlen en 
veel meer leuke activiteiten. Hou 
de publicaties in de gaten. 

Op zondag 23 december en op 
zondag 30 december zijn de 
koopzondagen ingelast en tij-
dens of na het shoppen is er 
op zondag 30 december tus-
sen 14.00 uur en 16.00 uur gratis 
glühwein voor iedereen op het 
terras bij de Stube. Het wordt dus 
een beregezellige winter bij win-
kelcentrum ‘t Loo. (Tekst: Mar-
greeth Anema, foto: aangeleverd)

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

Geboortes

Akersloot: 05-11-2018 Mats Dek-
ker, zoon van Petrus W. Dekker en 
Vera Kreeft.

Castricum: 24-10-2018 Kris-
tof Marcel Johannes Neeleman, 
zoon van Aron J. Neeleman en Sil-
via van der Wurf; 26-10-2018 Gi-
gi Cataleya Ammeraal, dochter 
van Bart C.J. Ammeraal en Wendy 
Bals; 03-11-2018 Vik Veldt, zoon 
van Rick A.G. Veldt en Noortje 
Jobse; 07-11-2018 Nika Wit, doch-
ter van Jody Meijer en Johannes 
C. Wit; 14-11-2018 Pieter Cees van 
Duijn, zoon van Sander van Duijn 
en Caroline A.M. Kaandorp; 17-
11-2018 Hazel Maria Boerhoop, 
dochter van David J. Boerhoop en 
Hester Duijn..

Overledenen

Castricum: 14-11-2018 Adria-
nus F. Admiraal gehuwd met Ma-
ria G.C. de Nijs; 14-11-2018 La-
jos M.W. Horvät gehuwd met Jo-
hanna J. van Zwanenburg; 17-11-
2018 Julius H. Beekman gehuwd 
met Nelly J. de Jong; 19-11-2018 
Wietsche Atsma weduwe van 
Jan de Wal; 20-11-2018 Pieter H. 
Meerman gehuwd met Jannetje 
Vroegindeweij.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur

Beautiful Boy
vrijdag 18.45 uur   dinsdag 14.00 uur
The Old Man and the Gun

vrijdag 18.30 uur  zaterdag 15.30 uur
Fantastic Beast  

The Crimes of Grindelwald - 3D
zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Fantastic Beast  

The Crimes of Grindelwald - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.30 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bohemian Rhapsody

vrijdag 15.30 uur
A Star is Born

vrijdag 15.30 uur  zondag 19.30 uur
De Dirigent

zaterdag 15.30 uur 
zondag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur

De Grinch (NL) 2D
zaterdag 13.00 uur 
zondag 11.00 uur

Buurman & Buurman Winterpret!
zondag 11.00 uur

Wad, overleven 
op de grens van water en land

zaterdag 13.00 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

Sinterklaas en de 
vlucht door de lucht

Programma 29 november t/m 5 december

Steakhouse ‘Bij De Buurvrouw’ 
verhuisd naar Castricum
Castricum - Steakhouse ‘Bij De 
Buurvrouw’ is verhuisd. Na jaren-
lang het bedrijf met veel succes 
te hebben geëxploiteerd in het 
pand aan de Communicatieweg 
4d in Heemskerk, zijn Bridget en 
Jeroen Duinmaijer nu neerge-
streken aan de Mient 1 in Castri-
cum. Zondag gingen daar de deu-
ren voor het eerst open. De ver-
trouwde formule van een restau-
rant met een gemoedelijke sfeer 
wordt op de nieuwe locatie voort-
gezet.
De zoektocht naar een geschik-
te nieuwe locatie eindigde in Cas-
tricum, waar een mooi pand werd 
gevonden op een steenworp af-
stand van het station. Bridget: 
,,We zijn heel gelukkig met deze 
nieuwe plek. Het pand heeft een 
mooie uitstraling en de vaste gas-
ten zullen in de inrichting bepaal-
de elementen herkennen, om-
dat we niet alleen het meubilair 
maar ook een aantal accessoires 
hebben meegenomen.” Wat ook 
meeverhuisde was het complete 
team, zodat voor iedereen de ver-

trouwde gezichten gewoon aan-
wezig blijven. 
Een mooi voordeel van de nieuwe 
locatie is de uitstekende bereik-
baarheid per openbaar vervoer: 
,,Onze gasten hoeven er nu niet 
meer over na te denken wie er 
moet rijden, ze kunnen gewoon 
de bus of de trein pakken.”  Voor 
wie met de auto komt, zijn er di-
rect naast het pand een aantal ei-
gen parkeerplaatsen beschikbaar. 
De menukaart van ‘Bij De Buur-

vrouw’ is ongewijzigd gebleven 
met uiteraard vlees van de houts-
koolgrill, heerlijke maaltijdsala-
des, vers gebakken vis en natuur-
lijk ook diverse vegetarische ge-
rechten, allemaal bereid in de 
fraai vormgegeven open keuken. 

Het restaurant is zeven dagen per 
week geopend vanaf 11.00 uur. 

Kijk op www.bijdebuurvrouw.nl 
voor uitgebreide informatie.
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Nationale Snertdag
Castricum - Helaas is de feest-
maand december voor te veel 
mensen geen vrolijke periode om 
naar uit te kijken. Dit komt met 
name door het vooruitzicht van 
het alleen vieren van de dagen. 
Om hier wat aan te doen is de Na-
tionale Snertdag in het leven ge-
roepen om zo veel mogelijk men-
sen door heel Nederland te ver-
binden. Door het hele land, op 
meer dan 50 locaties, brengt men 
mensen samen door middel van 
oer-Hollandse snert. Heel simpel 

maar toch e�ectief en gezellig! 
Op zondag 9 december om 
16.00 uur vindt de Nationale 
Snertdag in Castricum plaats bij 
Wier&Ga en iedereen is welkom. 
Voor slechts 5 euro wordt een 
kop huisgemaakte snert aange-
boden. Lust je geen snert? Geen 
probleem, het draait om de ge-
zelligheid en ontmoeting. Voor 
inschrijven, meer informatie en 
deelnemende locaties kijk op 
www.nationalesnertdag.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Tiende korenfestival ‘Van 
dorp tot kust’ in de steigers
Castricum - Komend voorjaar, op 
zondag 26 mei, vindt het tiende 
korenfestival ‘Van dorp tot kust’ 
plaats. Castricums shanty- en 
folksongkoor De Skulpers tekent 
weer voor de organisatie. Voor 
een festival met zo’n twintig ko-
ren is dat een stevige organisa-
torische en �nanciële klus. Ko-
ren, locaties, vervoer, sponsors en 
communicatie dienen op tijd ge-
regeld te worden.

Deelnemende koren hebben 
zich al vlot aangemeld, waardoor 
de bezetting nagenoeg rond is. 
Sponsoren krijgen een goede be-
kendheid met zo’n 6.000 bezoe-
kers uit de regio. Zij kunnen zich 
nog aanmelden en zullen bena-
derd worden. Vanwege dit twee-
de lustrum mogen bezoekers 
een extra spetterend festival ver-
wachten. Aan de Skulpers zal het 
niet liggen, zij gaan er weer voor! 

Korenfestival 2017, samenzang ter hoogte van restaurant Fase Fier in 
Bakkum (foto: aangeleverd)

Veel gouden medailles 
voor Dos-turnsters
Castricum - De eerste compe-
titiewedstrijden turnen van de 
KNGU (vierde en vijfde divisie  
werden dit weekend in Beverwijk 
gehouden. De turnsters van Dos 
Castricum behaalden diverse po-
diumplaatsen.
Goud werd behaald door Roos 
Grimminck (pupil 2 D1), Janna 
Louwen (junior divisie 5), Jet Dre-
ijer (junior divisie 4), Quely Figelet 
(jeugd 2 divisie 5), Feline Denne-
man (pupil 1 D2) en Stijne de Win-
ter (senior vierde divisie). Alle zes 
meisjes turnden een geweldige 
wedstrijd. Ook werden er na vier 
toestellen geturnd te hebben zil-
veren medailles in ontvangst ge-
nomen door Tessa Schermer (pu-
pil 1 D1) en Eline Korthouwer (pu-

pil 2 D1).
De jongste Dos-deelneemster Iris 
Spil (pre-instap 2 D2) ging naar 
huis met een bronzen medaille 
evenals Feline van Graas (instap 
D2) , Marinka Jonker (Jeugd 2 di-
visie 5) en Meike van Marle (pupil 
2 D1). Vooral het netjes uitvoeren 
van de oefeningen leverde veel 
punten op.
Begin februari vindt de twee-
de competitiewedstrijd plaats en 
kunnen er meisjes doorstromen 
naar de kwart�nales.
Op de foto enkele medaillewinna-
ressen: van links naar rechts Que-
ly Figelet, Michelle Grogniet, Eva 
Agterberg, Fien Boogaard, Feline 
van Graas en Marinka Jonker. (Fo-
to: aangeleverd)

Drie keer brons voor TIOS
Limmen - Afgelopen weekend 
turnden de selectiemeisjes van 
TIOS uit Limmen hun eerste voor-
wedstrijd van dit seizoen. De 
eerste medailles werden zater-
dag al binnen gehaald. Bonna 
Mooij turnde ijzersterk op sprong 
(14.05) en brug (13.95) en beland-
de als derde op het erepodium.  
Jorieke Visser nam ook het brons 
mee naar huis nadat ze op vloer 
(13.20) en sprong (13.70) heel 
hoog scoorde. Sprong was voor 
haar een hele overwinning aan-
gezien het met inturnen niet 
lukte. Dewi van Duivenvoorde 

(13.675) en Britt Goossens (12.30) 
deden het ook goed op sprong 
en belandden op de 15e en 17e 
plaats. Renée Sap sprong voor 
het eerst arabier �ik�ak op vloer 
maar helaas mislukte haar hand-
standdoorrol (14e plaats).
Zondag was er succes voor Su-
zanne de Jong. Ook bij haar stond 
de arabier �ik�ak op de to-do lijst 
en deze lukte perfect (10.85). 
Haar sprong over de pegasus was 
supernetjes (11.35) en dat bracht 
haar op de bronzen positie. Een 
mooie comeback van haar in de 
turncompetitie. 

Boven: Britt Kerssens en Britt Goossens (rechts). Onder: Dewi van Duiven-
voorde en Jorieke Visser (rechts) (foto: aangeleverd)

Croonenburg start Fitvolley
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg start met Fitvolley. 
Lekker bewegen in een gezellige 
groep en een ontspannen sfeer. 
Zonder de verplichting van een 
competitie. Bij Fitvolley ligt de 
nadruk op plezier hebben in be-
wegen. 
Fitvolley bestaat uit drie onder-
delen. Het eerste half uur wordt 
gewerkt aan een sterker lijf en is 
aandacht voor blessurepreventie. 
Het tweede half uur worden de 
verschillende onderdelen van het 
volleybal geoefend. En in het laat-
ste half uur wordt een lekker pot-
je volleybal gespeeld. 
Het is op donderdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur in de gymzaal 
van het Clusius College aan de 

Oranjelaan in Castricum. Alle he-
ren en dames van 18 jaar en ou-
der zijn van harte welkom!
Croonenburg heeft ook nog di-
verse andere recreanten-trainin-
gen. Ook hier staat het plezier in 
bewegen natuurlijk voorop, maar 
is het een volledige volleybaltrai-
ning. Voor de heren is er een trai-
ning op de dinsdagavond van 
20.00 uur tot 21.30 uur in de gym-
zaal van het Clusius College aan 
de Oranjelaan te Castricum. Voor 
de dames is er op de maandag-
avond een training van 19.00 tot 
20.30 uur in Sporthal de Bloemen 
in zaal 4.

Geïnteresseerd? Mail dan naar re-
creanten@croonenburg.nl.

VoetbalTV bij FC Castricum
Live wedstrijden volgen 
op het hoofdveld

Trainers Elsland en Beentjes 
langer bij sv Meervogels
Akersloot - Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering heeft het be-
stuur van sv Meervogels bekend 
gemaakt dat zowel René van Els-
land als Gerrit Beentjes ook de 
trainers zullen zijn in het seizoen 
2019/2020 van respectievelijk 
Meervogels 1 en Meervogels 2. 

Voor Van Elsland zal het seizoen 
2019/2020 het zesde jaar zijn dat 
hij voor de groep staat als trainer. 
Beentjes is een echte clubman 
die, na jaren jeugdtrainer te zijn 
geweest, dit seizoen zeer voort-
varend van start is gegaan als trai-
ner van het tweede.

Grote brand verwoest 
woning in Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag op zaterdag-
nacht om 00.30 uur heeft er een 
grote brand in een woning aan 
het Nieuwland in Uitgeest ge-
woed.
Rond tien voor half één werd de 
brandweer van Uitgeest gealar-
meerd voor een woningbrand 
aan het Nieuwland, waarna al 
snel het sein middelbrand en ver-
volgens grote brand werd gege-
ven door de brandweer. Hierop 
volgde assistentie van onder an-
dere de brandweer van Akersloot, 
Beverwijk, Velsen, Heemskerk en 
Badhoevedorp. Vanwege de wa-
terwinning werd een groot wa-
tertransport afgelegd voor vol-

doende bluswater. Ondanks de 
grote inzet kon de brandweer 
niet voorkomen dat de woning 
zwaar beschadigd raakte. Rond 
tien voor twee werd het sein 
brandmeester gegeven. Het na-
blussen heeft nog enige tijd in 
beslag nemen. 
Over de oorzaak van de brand 
is nog niets bekend, dit moet 
nog blijken uit onderzoek. Bij de 
brand raakte niemand gewond. 
Zaterdagochtend rond half zeven 
werd de brandweer nogmaals 
opgeroepen. De brand was op-
nieuw opgelaaid. De brandweer 
heeft het vuur opnieuw geblust. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Ze zijn er weer; Bobs 
Bomen uit Denemarken
Castricum - Zaterdag 1 decem-
ber start de verkoop van de ‘Ori-
ginal Nordmann’ bij Bobs Bomen. 
Ook dit jaar is er weer een mooie 
partij van de vaste kweker direct 
uit Denemarken ingekocht. ,,De 
kwaliteit is uitzonderlijk goed’’, al-
dus Bob. ,,En we hebben ze na-
tuurlijk weer in alle maten. Groot, 

maar ook klein en middelgroot.’’
De verkoop is dagelijks vanaf 
10.00 uur, dus ook op zondag 2, 9 
en 16 december. Zaterdag begint 
de verkoop al om 9.00 uur. 

De glühwein staat klaar bij Bobs 
Bomen op de Verlegde Overtoom 
in Castricum.

Castricum - Het hoofdveld van 
FC Castricum is sinds kort uitge-
rust met een slimme videocame-
ra. Met behulp van deze volauto-
matische camera registreert Voet-
balTV alle wedstrijden die op het 
hoofdveld van FC Castricum wor-
den gespeeld. De vereniging is 
hiermee uniek en toonaange-
vend in de regio. Voortaan kan ie-
dereen (spelers, trainers, leiders 
en supporters), waar dan ook ter 
wereld, de wedstrijdbeelden van 
zijn of haar favoriete FC Castri-
cum team live volgen en/of na 
a�oop terug kijken via de Voet-

balTV app. Alle voetbalmomen-
ten zijn immers belangrijk en ver-
dienen een eigen podium en pu-
bliek! De VoetbalTV app is door 
iedereen gratis te downloaden in 
de Google Play Store (Android) en 
App Store (iOS). (Foto’s: aangele-
verd)


Zondag 

02-12-2018
14.00 uur

Pupil van de week: Tijs Brakenhoff
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Zou voor iedereen op de wereld
een pakje willen maken

met enkel positieve dingen
die een mensenhart doen raken.
De vluchteling die kreeg van mij

een eigen onderkomen,
de zwerver een warme deken

om in weg te dromen,
de misdadiger achter tralies

een nieuw en schoon geweten
de allerarmste op de wereld

dagelijks te eten.
De eenzame oudere onder ons

gaf ik een vrolijk maatje
die af en toe eens langs zou gaan

voor een gezellig praatje.
De onzekere gaf ik

een grote dosis zelfvertrouwen,
werk voor de werkelozen

om weer een toekomst op te bouwen.
Een stukje zekerheid

voor wie de moed verloren
liefde voor de jongeren

die dreigen te ontsporen.
Dan wil ik nog wat ruimte scheppen

voor het volledige resultaat
want als je het mij zou vragen

is het de  liefde waar het om gaat.
Kies je jouw manier van leven

en wil je iets bereiken
dan is het letterlijk van belang
ook eens om je heen te kijken.

Annie Assendelft uit Castricum  

LEZERSPOST

Een pakje maken

Bij Biljartvereniging WIK
Spectaculaire winstpartij 
van Joop van de Wijst
Castricum - De slotpartij in de 
elfde speelronde, tussen Joop 
van de Wijst en Daan van de Laar-
schot, in de wintercompetitie Li-
bre bij biljartvereniging WIK, was 
een enerverend gevecht om de 
winst. Joop kon van acquit af een 
dermate voorsprong opbouwen, 
die Daan, zeker de eerste 7 beur-
ten, niet kon volgen. Er ontspon 
zich een boeiend gevecht, niet al-
leen om de winst, maar ook wie 
met het hoogste stijgingspercen-
tage zou eindigen. Toen de kruit-
dampen waren opgetrokken, 
was het Joop die de beste pres-
tatie had geleverd, met een stij-
gingspercentage van 57%, ter-
wijl Daan het net met iets minder 
moest doen met 46%. Voor Daan 
was dit zijn tweede partij van de 
avond die hij met verlies afsloot, 
maar toch met een positief resul-
taat van 7% stijgingspercentage. 
Zijn tegenstander in die partij, 
Jörgen Bolten, was er op gebrand 
om zijn goede vorm van de laat-
ste weken, nogmaals te etaleren 
op het groene laken. Terwijl Daan 
de eerste vijf beurten een no sco-
re moest laten noteren, was Jör-
gen al uitgelopen naar een stand 
van 24 tegen 0 caramboles. Met 
regelmatige scoren besloot Jör-
gen de partij met een stijgings-
percentage van 41%.
De partij tussen Peter Groenendal 
en Kees Baars, was er één tussen 

Libre specialist Kees en drieban-
den matador Peter. Tot ieders ver-
rassing was het niet Kees, die aan 
het langste eind trok, maar Peter, 
die liet zien dat hij het libre spel 
ook goed beheerst. Met impone-
rende series, van 10-12 en 15 ca-
ramboles, die met ruim spel wer-
den geproduceerd, werd Kees op 
grote achterstand gespeeld, die 
deze niet meer kon goed maken. 
Voor Peter was deze overwinning 
met een stijgingspercentage van 
51% een prettig gevoel, om ge-
motiveerd aan de start te ver-
schijnen, voor zijn tweede partij 
van de avond tegen Ad Kempers. 
Ook hier pakte Peter de winst, 
met een stijgingspercentage van 
18% en een hoge serie van 18 ca-
ramboles. Kees Baars revancheer-
de zich, van zijn mindere partij, 
eerder op de avond, door met 
briljant spel en hoge series van 
10- 20- 21 en 25 caramboles, de 
partij tegen Cor Stroet winnend 
af te sluiten met een stijgingsper-
centage van 28%. Op deze pro-
ductieve avond, was er ook winst, 
met een hoge stijgingspercenta-
ge, voor Ferry van Gennip, Hein 
Kitsz, Wim van Duin en Rien Em-
merik. 

Stand: 1. Cor Stroet met 1338 
punten; 2. Rien Emmerik met 
1187 punten; 3. Wim van Duin 
met 1179 punten.

Brandweer assisteert bij 
brand in Wormerveer

Regio - Vrijdag op zaterdagnacht 
om 01.15 uur werd de brandweer 
van Castricum opgeroepen om 
samen met de tankautospuiten 
van Graft de Rijp, Heiloo en Heer-
hugowaard te gaan naar Wor-
merveer. Dit om de collega’s uit 
de Zaanstreek af te lossen bij een 
zeer grote brand aan de Zaan-
weg in Wormerveer. Daar woed-
de vanaf een uur of vijf ‘s middags 
een woningbrand in een histo-
risch pand die slecht uit te krij-
gen was. De tankautospuit van 
Castricum moest vanaf het open 
water uit de Zaan de hoogwerker 
van Purmerend voeden met blus-
water. Vanuit de hoogwerker wer-

den de laatste vuurhaarden ge-
blust. Graft de Rijp werd nog aan 
de achterkant van het pand inge-
zet en Heiloo en Heerhugowaard 
stonden stand-by maar hoefden 
niet meer ingezet te worden en 
konden een paar uur later weer 
retour.  Met behulp van een gro-
te kraan werden brandende stuk-
ken uit de woning geknepen en 
door de Castricumse brandweer-
lieden afgeblust. 

Door grote brokstukken uit het 
pand te halen was de brand 
rond 6.00 helemaal uit en kon de 
brandweer terug naar hun eigen 
post. (Foto: aangeleverd)

Mountainbiker Wim 
Verdonk gelukkige winnaar
Akersloot - Niet Henk, maar 
broer Wim Verdonk uit Egmond 
aan den Hoef sleepte de winst 
weg uit Akersloot in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. 
Nadat Henk Verdonk junior door 
pech al na een omloop het strijd-
toneel moest verlaten, nam Cas-
tricummer Vincent Beentjes op 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
het roer over, met Wout Bak-
ker uit Heiloo en latere winnaar 
Wim Verdonk op korte afstand 
volgend. Een al in eerdere edi-
ties Vincent Beentjes overkomen 
technisch euvel, een afgelopen 
ketting met een kronkel als ge-
volg, kwam nu weer aan de orde. 
Na deze wanorde overwonnen 
te hebben en weer zijn race kon 
vervolgen, was hij van plek één 
teruggeworpen naar een vierde 
positie op een ogenschijnlijk on-
overbrugbare achterstand. Toch 
liet Beentjes de moed niet zak-
ken en zette de achtervolging in. 

Allereerst was Henk Louwe (Alk-
maar) aan de beurt die zijn derde 
plek moest afstaan aan de ontke-
tende Vincent Beentjes. De hon-
ger van de Castricummer bleek 
niet te stillen en hij ging op jacht 
naar de posities twee en een, res-
pectievelijk bezet door Wim Ver-
donk en Wout Bakker. Nadat Wim 
Verdonk er intussen in geslaagd 
was Wout Bakker zijn eerste plek 
te ontnemen, was laatstgenoem-
de nog een mogelijke prooi voor 
Beentjes; Wim Verdonk was te ver 
weggereden om ook in aanmer-
king te kunnen komen voor de 
dadendrang van Beentjes. In een 
alles of niets adembenemende 
eindsprint werd Wout Bakker nog 
teruggezet naar de laagste trede 
van het podium. 

Uitslag: 1. Wim Verdonk, Egmond 
aan den Hoef; 2. Vincent Been-
tjes, Castricum; 3. Wout Bakker, 
Heiloo; 4. Henk Louwe, Alkmaar; 
5. Chris Kemp, Egmond aan den 
Hoef.

Pietenfeest bij Fort K’IJK
Uitgeest - Zaterdag 1 december 
van 12.00 tot 16.00 uur staat Fort 
K’IJK aan de Lagendijk 22 in Uit-
geest helemaal in het teken van 
Sinterklaas. Een vrolijke middag 
vol gezelligheid voor het hele ge-
zin!

In de Theeschenkerij kunnen kin-
deren een kleurplaat maken of 
een eigen Pietenmasker knutse-
len. Voor de gelegenheid staan er 
winterse lekkernijen op het me-
nu, zoals Sint-Choco en huisge-

maakte appel-speculaastaart. Na-
tuurlijk wordt er ook heerlijke kof-
� e, thee en lunch geserveerd. 
Doe ook de audiotour in het fort. 
Deze dag betaalt men slechts 
3 euro per persoon! De audiot-
our brengt je door het Belevings-
centrum en vertelt van alles over 
de Stelling van Amsterdam, het 
landschap en de natuur. Leuk 
voor kinderen vanaf 6 jaar.
De entree is gratis Kijk voor meer 
info op www.fortkijk.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Voorlichtingsavond 
bevalling en kraambed
Regio - De afdeling verloskun-
de van Noordwest Ziekenhuis-
groep, locatie Alkmaar, houdt op 
dinsdag 11 december een voor-
lichtingsavond over ‘bevalling 
en kraambed’. De bijeenkomst is 
van 19.30 tot 21.00 uur in de Pie-
ter van Foreestzaal (huisnummer 
015), ingang Metiusgracht. De-
ze bijeenkomst vindt elke maand 
plaats. 

De bijeenkomst is bestemd voor 
vrouwen die op de datum van de 
bijeenkomst 28 weken of langer 
zwanger zijn en hun naasten. Tij-

dens de voorlichtingsavond ko-
men de poliklinische, klinische en 
thuisbevalling aan de orde. Na af-
loop is er ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen. De 
toegang is gratis. Om deze bij-
eenkomst bij te wonen is aanmel-
ding noodzakelijk. Belangstellen-
den kunnen hiervoor een mail 
sturen naar infoavond-bevallen@
nwz.nl Vermeld in de mail: naam, 
telefoonnummer, aantal perso-
nen waarmee men komt en de 
naam en datum van de bijeen-
komst. Meer informatie is te vin-
den op www.nwz.nl/agenda. 

Primeur voor Noordwest:
Hart-longcentrum neemt 
Biosensor pleister in gebruik
Regio - Het hart-longcentrum 
van Noordwest Ziekenhuisgroep 
heeft als een van de eerste in Ne-
derland de Biosensor-pleisters 
van Philips klinisch in gebruik ge-
nomen. 

Een bepaalde groep patiënten 
die op de verpleegafdeling car-
diologie of longziekte in Alkmaar 
liggen worden door middel van 
deze pleister met hightech sen-
sor 24 uur per dag gemonitord. 
Dit gaat onder andere om patiën-
ten die een operatie hebben on-
dergaan, kwetsbare ouderen en 
vitaal bedreigde patiënten. El-
ke minuut wordt de hartslag en 
ademhalingsfrequentie geme-
ten, maar ook de lichaamshou-
ding om vallen te detecteren. Dit 
kan nog worden aangevuld met 
een meting van bloeddruk, zuur-
stofsaturatie en temperatuur. 

De Biosensor pleister zorgt er-
voor dat de verpleegkundige 
een compleet beeld heeft van de 
waardes van de patiënt. Dit geeft 
eerder informatie dan de huidi-
ge check die de verpleegkundige 
tenminste elke 12 uur uitvoert en 
zorgt voor minder administratie-
ve handelingen. De verwachting 
is dat de continue monitoring pa-
tiënten een veilig gevoel geeft, 
omdat een achteruitgang eerder 
gesignaleerd wordt. 

Noordwest zal de Biosensor pleis-
ter in eerste instantie 6 maanden 
gebruiken. Gedurende deze pe-
riode wordt onder andere beke-
ken of het gebruik van de pleister 
prettig is voor patiënten en ver-
pleegkundigen en of we eerder 
kunnen signaleren of de conditie 
van een patiënt vooruit of achter-
uit gaat. (Foto: aangeleverd)

Schakers in goede doen
Limmen - De schakers van SV Vre-
deburg speelden vrijdag de tien-
de ronde van de interne compe-
titie. De speelzaal zat tjokvol: op 
maar liefst zestien borden werd 
geschaakt.
Koploper Luc Janssen leek te 
gaan winnen van Jos Admiraal. 
Vanuit een Siciliaanse opening 
met tegengestelde rokades cre-
eerde de Limburger een dende-
rende aanval op de zwarte ko-
ningsstelling. Maar op de een of 
andere manier wist Admiraal zijn 
koning uit de gevechtszone te 
loodsen en een knappe remise af 
te dwingen. 
Ook het duel tussen runner up 
Bob Stolp en Hidde Ebels eindig-
de in remise: na zo’n dertig zetten 
was het evenwicht niet verstoord. 
Het eindspel in de partij tussen 
Gertjan Hafkamp en Harold Ebels 
maakte ook een remise-achti-
ge indruk, maar toen de zwart-
speler na een onschuldig schaak-
je zijn koning naar het verkeer-
de veld speelde, werd de gelukki-
ge Hafkamp winnend in het zadel 
geholpen. Tars Wanders had zijn 
handen vol aan Indriaas Booij. 
Pas in het diepe eindspel wist de 
ervaren Wanders met dubbele pi-
onwinst de partij naar zich toe te 
halen. Remi Aa� es dacht op een 
puntendeling af te koersen, maar 

Sandra Hollander dacht daar an-
ders over. Na stukkenruil in het 
middenspel beschikte zij over 
een betere stelling en schoof keu-
rig naar winst. Jaap Limmen ver-
overde in een hoogstaande par-
tij een pionnetje van de taaie Bar-
ry Blekemolen en wist dit verschil 
op zeer gedegen wijze uit te bou-
wen naar de score van een vol 
punt. Yvonne Schol behaalde een 
vlotte overwinning. Jeroen van 
Vliet was het slachto� er van haar 
dadendrang. Marcel Wester keer-
de terug achter het schaakbord. 
Samen met Nico Pepping maak-
te hij er een verdienstelijke partij 
van die beiden een half punt op-
leverde. Langzaam maar zeker is 
Niels Hageman onderweg naar 
de top tien van de ranglijst. Met 
lede ogen moest Marlies Sturk 
toezien hoe Hageman haar met 
uitgekiend positioneel spel geen 
enkele tegenkans liet. De par-
tij tussen Adri Beentjes en Dick 
Aa� es was boeiend: Beentjes be-
schikte over meer materiaal, maar 
de stukken van Aa� es werkten 
beter samen. Dat laatste aspect 
was doorslaggevend. 

Komende week spelen de viertal-
len van Vredeburg 3 en 4 bonds-
wedstrijden in respectievelijk Pet-
ten en Hoorn.

Eenzijdig ongeval
Limmen - Vorige week dinsdag-
avond rond kwart voor tien heeft 
een verkeersongeval plaatsge-
vonden op de Jan Valkeringlaan 
in Limmen. 

De bestuurder van een personen-
auto sloeg vanaf de Dusseldor-

perweg de Jan Valkeringlaan op. 
Hierbij gleed zijn voertuig weg en 
raakte hij eerst een bestelauto en 
vervolgens een tuinhek. In het ka-
der van ‘botsen is blazen’ is er een 
blaastest afgenomen van de be-
stuurder van het desbetre� ende 
voertuig. Deze was negatief.

Gaslucht aan De Boekel 
Akersloot - Een voorbijganger 
belde vorige week woensdag-
middag om half een het gasbe-
drijf omdat hij een vreemde lucht 
rook aan De Boekel. De monteur 
kon niet direct ter plaatse komen, 
dus werd de brandweer gebeld. 

Vanwege de matige bluswater-
voorzieningen werd ook de blus-
boot gestuurd. De brandweer 
heeft diverse metingen verricht 
maar kon niets vreemds meten 
en ging er van uit dat het een ri-
oollucht was.
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28 NOVEMBER
Groot Castricums Dictee om 
19.30 uur in de foyer van Geester-
hage, Geesterduinweg 3. Deelna-
me €3,-. Aanmelden op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice.

Dansvoorstelling: Another 
Kind of Blue met ‘Flirt with Re-
ality’ in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Inleiding om 19.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Club 1835, inloop jong volwas-
senen (18 tot 35 jaar) van 19.30 
tot 21.00 uur bij ’t Praethuys in 
Alkmaar. Rouwen om het ver-
lies van een dierbare, het verlies 
van iemands gezondheid, of mis-
schien wel je eigen gezondheid is 
hard werken en kost energie. Bij 
Club 1835 vind je altijd een luis-
terend oor.

Literaire Salon in Cultuurkoepel 
Heiloo om 20.00 uur. Ontmoe-
ting met schrijver Onno Blom, bi-
ograaf van Jan Wolkers. Kaarten 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Kiki Schippers met ‘Waar’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

29 NOVEMBER
Voorlezen voor anderstaligen 
om 10.00 uur in bibliotheek Cas-
tricum, Geesterduinweg 1. Er 
wordt voorgelezen en tips gege-
ven hoe je kunt voorlezen en ver-
tellen. Tolken zijn aanwezig om 
alles te vertalen. Aanmelden niet 
nodig, toegang gratis.

Opening tentoonstelling schil-
derijen en tekeningen van Nick 
Bruynzeel om 19.30 uur in ge-
meentehuis van Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Castle Christmas Fair in en rond 
Slot Assumburg te Heemskerk tot 
en met 2 december. www.cast-
lechristmasfair.nl. (Foto: Bertil van 
Beek)

Spirituele avond in bibliotheek 
Castricum van 19.30 tot 22.00 uur. 
Frank van Hemert geeft lezing. 
Meer informatie op website bibli-
otheek. Aanmelden via info@car-
lyshealth.nl of 06-51599293.  (Fo-
to: aangeleverd)

Historisch Café Alkmaar met le-
zing over de bijzondere platte-
gronden van zestiende-eeuwse 
cartograaf Jacob van Deventer en 
de ontwikkeling van de stad Alk-
maar. En presentatie Historische 
Atlas van Alkmaar. Aanvang 20.00 
uur in het Stadhuis van Alkmaar. 
Kaarten alleen in voorverkoop in 
alle vestigingen Bibliotheek Ken-
nemerwaard of via 072-5156644. 
(Foto: aangeleverd)

Het Groot Niet Te Vermijden 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (Foto: Jan-Willem Bul-
lee)

De Partizanen met lachwekken-
de sketchshow in hoog tempo 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Roger Cremers)

▲

Dolf Jansen – Beeldenstorm – 
oudejaarsvoorstelling 2018 in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Vilain & Gai)

30 NOVEMBER

Limmense Winterfair bij Anas-
tasia wooncadeaus op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen, 
11.00-17.00 uur, ook zaterdag 
en zondag en de komende twee 
weekenden. (Foto: aangeleverd)

Lezing Alkmaarse weer- en 
sterrenkundige vereniging Me-
tius over ‘Juno: op zoek naar de 
geheimen van Jupiter’ door Alex 
Scholten in wijkcentrum ‘Thuis in 
Overdie’, Van Maerlantstraat 10 in 
Alkmaar, 20.00 uur. Zie ook: www.
metius.nl.

Zingend naar de Kerst, concert 
met koor- en samenzang met 
christelijk mannenkoor Eben-Ha-
ezer uit Katwijk en organist Jan 
Rozendaal. Aanvang 20.00 uur in 
de Vredevorstkerk, Laan der Ne-
derlands 152 in Beverwijk. Kaar-
ten: www.zingenenzo.com.

Het Filiaal theatermakers met 
Falling Dreams (10+) in De Vest 
in Alkmaar, 19.30 uur.

Theaterconcert van zangeres 
Lavalu om 20.15 uur in De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest. Kaarten: 
www.dezwaancultureel.nl.

Erik van Muiswinkel met ‘De Op-
lossing in vijf bedrijven’ in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
(Foto: Kees van Til)

Judas, naar het boek van Astrid 
Holleeder in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Ook zaterdag. (Foto: 
Bob Bronsho�)

Leonie Meijer & band in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: Arnold van der Horst Foto-
gra�e)

1 DECEMBER

Pietenfeest bij Fort K’IJK aan de 
Lagendijk 22 in Uitgeest, 12.00-
16.00 uur. Entree gratis. Info: 
www.fortkijk.nl. (Foto: aangele-
verd)

Kinderkoor Mucicstar treedt op 
voor Sinterklaas in Geesterduin, 
13.00-14.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

Pietendiploma halen in winkel-
centrum Geesterduin van 14.00 
tot 16.30 uur. 

Sinterklaas komt van 14.00 uur 
tot 15.00 uur langs op kinder-
boerderij ‘t Dierenduintje in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Concert in serie ‘Rondom Bach’ 
om 16.30 uur in de Grote Kerk 
Alkmaar. Entree is gratis, dona-
tie welkom. Door ensembles uit 
de Oude Muziek afdeling van het 
Conservatorium Amsterdam en 
stadsorganist Pieter van Dijk. (Fo-
to: aangeleverd)

Jeroen van Merwijk in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: Cor-
bino)

Twee tributebands in De Bak-
kerij vanaf 21.00 uur: The Beat-
les (One After 909) en The Rolling 
Scones (The Rolling Stones). En-
tree gratis. (Foto: The Rolling Sco-
nes, aangeleverd)

2 DECEMBER

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. Op de eer-
ste zondag van de maand start 
bovendien een wandeling van 
ca. 10 km vanaf De Hoep, waar-
bij halverwege ko�e gedronken 
wordt. Info over deze wandeling:  
06 30303007. (Foto: aangeleverd)

Sinterklaasloop voor jong (2,3 
of 4,1 km) en oud (4,1, 10,1 of 15 
km) bij AV Castricum vanaf de at-
letiekbaan aan de Zeeweg. Start 
10.15 en 10.45 uur. Aanmelden: 
www.avcastricum.nl. (Foto: Nico 
Lute)

Winkels in winkelcentrum 
Geesterduin zijn open en van 
13.00 tot 17.00 uur is er een Pie-
tenmarkt.

Ko�econcert van a capellakoor 
Cantabile in Oud-Katholieke kerk 
Krommenie. Aanvang 12.00 uur. 
Toegang vrij, collecte na a�oop.

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur.

Winterreise. De Witte Kerk Hei-
loo staat in het teken van Win-
terreise, het laatst voltooide werk 
van Frans Schubert. Aanvang 
15.00 uur. Kaarten via www.con-
certenwittekerk.nl.

4 DECEMBER
Bijeenkomst van Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies 
van 13.30 tot 15.30 uur in het Tref-
punt in Heiloo. Thema: de feest-
dagen. Info: 072-5331297.

Alzheimer Trefpunt in Service-
�at Sans Souci, Sans Souci 113 in 
Castricum. Onderwerp: dementie 
en de feestdagen. Aanvang 19.30 
uur. Toegang is gratis, aanmel-
ding niet nodig.

Meditatief concert Eva Boon op 
de Van Oldenbarneveldweg 32 
in Bakkum, 19.45-21.15 uur. Info: 
eva.boon@live.com. (Foto: Mari-
na Pronk)

Richard Groenendijk – Om al-
les! (reprise) in de Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Dik Nicolai)

Alzheimer Trefpunt over 
dementie en de feestdagen
Castricum - Op dinsdag 4 de-
cember is het Alzheimer Trefpunt 
in Castricum, het onderwerp is: 
‘Dementie en de feestdagen’.
Feestdagen gaan vaak gepaard 
met familietradities. Dat bete-
kent dat de vaste structuur weg-
valt. Winkels en voorzieningen 
zijn dicht, vaste etenstijden ver-
anderen en ineens zit de hele fa-
milie aan tafel. Voor iemand met 
dementie kan dit veel angst en 
onrust opleveren. Het is zoeken 
naar een evenwicht: toch de fa-
milietradities in stand houden, 
maar ook rekening houden met 
uw naaste met dementie. Hoe 
hou je het prettig voor iedereen? 
Er zijn goede tips om de feestda-
gen voor iedereen zo aangenaam 
mogelijk te maken. 
Gespreksleider Elsbeth Holtz gaat 
hierover uitgebreid in gesprek 
met casemanager Audrey Raalte. 
Hierna is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
Meer weten over dit onderwerp 

of behoefte aan andere informa-
tie over dementie? Ga dan naar 
het Alzheimer Trefpunt in Ser-
vice�at Sans Souci, Sans Souci 
113 in Castricum. De ontvangst 
is vanaf 19.00 uur, het program-
ma start om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en pro-
fessionals. Het belooft een bijzon-
dere avond te worden. De toe-
gang is laagdrempelig en gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Bezoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen die 
uit eigen ervaring spreken. Bij elk 
Trefpunt worden deze mensen 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen, ook op 
andere gebieden, te stellen. Er is 
een tafel met brochures en ande-
re literatuur om thuis eens rustig 
na te lezen. 

Voorlezen voor anderstaligen
Castricum - Samen met je kind 
boeken lezen is leuk. Samen le-
zen is goed voor de taalontwik-
keling. In de bibliotheek in Castri-
cum wordt op donderdag 29 no-
vember om 10.00 uur voorgele-
zen en worden tips gegeven hoe 
je kunt voorlezen en vertellen. 
Deze ochtend is speciaal voor an-
derstaligen en hun kinderen. Tol-
ken zijn aanwezig om alles te ver-
talen. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
prentenboeken zonder tekst. Die 
zijn immers door iedereen in el-

ke taal ‘voor te lezen’. Doordat er 
geen tekst in de boekjes staat en 
het verhaal in tekeningen wordt 
verteld, kunnen ouders er mak-
kelijk in hun eigen taal een ver-
haaltje bij bedenken. Na het le-
zen is er tijd voor de kinderen om 
te knutselen en kleuren.
Aanmelden is niet noodzakelijk, 
iedereen is welkom. De activi-
teit is op donderdag 29 novem-
ber om 10.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. De toe-
gang is gratis.
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Op stap met Gouden Dagen
Castricum - Maar liefst tien oude-
ren hadden de wens in de wens-
bomen in De Boogaert en in De 
Santmark opgehangen dat ze 
graag een keer een boottocht 
wilden maken. Op vrijdag 23 no-
vember ging hun wens in vervul-
ling. En met hen ging nog een 
groep ouderen mee naar Amster-
dam voor een rondvaart op de 
MS de Jordaan. Onder het genot 
van ko�e met gebak, een kaasje/
worstje, een drankje en een lunch 
werden de Amsterdamse liedjes 
uit de oude doos gezongen. En 
natuurlijk kon er gedanst worden. 

Ook mevrouw Van der Aar en me-
vrouw Slager (twee vriendinnen) 
gingen vorige week op stap. Ze 
hadden beiden dezelfde wens, 
namelijk een keer terug naar 
hun geboorteplaats en/of plaats 
waar ze jaren met hun gezin heb-
ben gewoond. Om 11.00 uur ver-
trokken ze met vrijwilliger Willem 
richting Beverwijk. Daar heeft 
mevrouw Van der Aar met haar 
gezin op verschillende plaatsen 
gewoond. Ze was zichtbaar ver-
baasd over de veranderingen 
en uitbreidingen en de verhalen 
over vroeger kwamen weer los. 

Na de lunch ging de reis naar Wijk 
aan Zee. Daar is mevrouw Sla-
ger geboren en heeft er ook ge-
woond. En dan komt het wonder-
baarlijke verleden tevoorschijn. 
Mevrouw Slager is geboren bo-
ven een smidse. Na al die jaren 
heeft er nog een kledingzaak in 
het pand gezeten maar deze is in-
middels verbouwd tot apparte-
mentencomplex. En laat daar nu 
de zwager van mevrouw Van der 
Aar met zijn vrouw wonen. De fa-
milebanden zijn goed, maar als 
je ouder wordt en allemaal geen 
auto meer rijdt, dan zie je elkaar 
echt niet meer op elke verjaar-
dag. Het was dus reuze gezellig 
met een kopje thee met koek in 
de middag. Tenslotte nog genie-
ten van het uitzicht op de zee en 
op de sluizen. Om 16.00 uur wa-
ren de dames weer thuis, moe 
maar wel na een gezellige dag. En 
dat alles dank zij de wensboom 
van Gouden Dagen.

Iedere ouder, woonachtig in Cas-
tricum kan zijn of haar wens op-
hangen in één van de wensbo-
men die op de locaties De Boog-
aert en De Santmark staan. (Fo-
to’s: aangeleverd)

Eerste exemplaar voor Johan Remkes
Oer-IJ atlas gepresenteerd
Castricum - Commissaris van 
de Koning in Noord-Holland Jo-
han Remkes heeft donderdag 
22 november in Huis van Hilde 
het eerste exemplaar van ‘de At-
las van het Oer-IJ-gebied’ in ont-
vangst genomen. Het omvang-
rijke boek gaat uitgebreid in op 
de ontstaans- en bewoningsge-
schiedenis van de groene long in 
de driehoek Alkmaar, Zaanstad, 
Haarlem. Hier stroomde tot aan 
het begin van de jaartelling een 
noordelijke tak van de Rijn, die 
bij Castricum in zee uitmondde. 
In het landschap is daar tot op de 
dag van vandaag nog veel van te-
rug te zien.
Aan de uitgave is door een keur 
van deskundigen meegewerkt. 
Om de kenmerken van het land-
schap goed in de beeld te kun-
nen brengen zijn vanuit de lucht 
zogenaamde vliegerfoto’s ge-
maakt. Veel artikelen worden ge-
illustreerd met historische kaar-
ten. Niet eerder is in samenhang 
zo’n brede publicatie over het 
Oer-IJ-gebied verschenen. De uit-
gave was mogelijk door �nancië-
le steun van de provincie, de ge-
meenten in het Oer-IJ gebied en 

diverse sponsors en fondsen.
De Atlas is een initiatief van de 
Stichting Oer-IJ, een groeiende 
groep bij het landschap betrok-
ken burgers die meer aandacht 
wil voor de kwaliteit en kwets-
baarheid van het buitengebied. 
Er zijn bedreigingen, maar ze 
zien ook kansen. In het boek is er 
daarom ook ruimte voor een toe-
komstvisie met concrete sugges-
ties om het landschap een duur-
zame rol te geven bij het oplos-
sen van actuele verstedelijkings-
vraagstukken en milieuproble-
men. De commissaris noemde de 
activiteiten van de stichting Oer-
IJ een zeer goed voorbeeld van 
een geslaagd bewonersinitiatief. 
Hij zei dat het aan de politiek en 
het bestuur is ook iets concreets 
te doen met de aanbevelingen 
van de stichting.    
De Atlas van het Oer-IJ-gebied 
kost tot 31 december € 29,95 
(daarna een tientje meer). Be-
schermers van Landschap Noord-
Holland en Vrienden van het Oer-
IJ krijgen 5 euro korting. Bestellen 
kan via de website oerij.eu. De at-
las is ook verkrijgbaar in Huis van 
Hilde en de boekhandel. 

Het eerste Oer-IJ Atlas voor de Commissaris van de Koning Johan Remkes, 
links van hem Jos Teeuwisse en Evert Vermeer van Stichting Oer-IJ (foto: 
aangeleverd)

Forte Kinderopvang zet 
KDV Het Stokpaardje voort
Castricum - Kinderdagverblijf 
Het Stokpaardje in Bakkum wordt 
per 1 januari 2019 voortgezet 
door Forte Kinderopvang. Op-
richtster en eigenaresse Nel Val-
kering wil zich gaan richten op 
andere zaken en heeft daarom 
Forte benaderd voor een overna-
me van haar unieke kinderdag-
verblijf. 
Agrarisch kinderdagverblijf Het 
Stokpaardje heeft een bijzonde-
re opvangformule, gestoeld op 
Scandinavisch concept. Het klein-
schalige kinderdagverblijf is ge-
vestigd in een speciaal daarvoor 
omgebouwde stal bij een paar-
denfokkerij. Zo kunnen de kinde-
ren van 0 tot 4 jaar lekker buiten-
spelen en hebben ze veel contact 

met dieren. Om ervoor te zorgen 
dat deze unieke formule en de 
opvang van de kinderen voort-
gezet kunnen worden, is eigena-
resse Nel Valkering op zoek ge-
gaan naar een overnamepartner 
die een sterke basis voor de toe-
komst kan vormen. Forte Kinder-
opvang is blij deze basis te kun-
nen bieden voor de kinderen en 
medewerkers van Het Stokpaard-
je. 
Voor kinderen en ouders veran-
dert er per 1 januari niets: de op-
vang wordt door Forte voortge-
zet met de huidige pedagogisch 
medewerkers op dezelfde loca-
tie. Meer informatie is te vinden 
op www.fortekinderopvang.nl en 
0251-658058. (Foto: aangeleverd)

Zaterdag in De Bakkerij:
Beatles vs Rolling Stones
Castricum - Zaterdag een heuse 
battle in de Bakkerij: worden het  
The Beatles of The Rolling Sto-
nes!?
De Beatles-tributeband One After 
909, is genoemd naar de gelijklui-
dende song van The Beatles. De 
authenticiteit en de samenzang 
van ‘One After 909’ heeft de band 
diverse keren naar de Cavern 
Club in Liverpool en Hamburg ge-
bracht. De band speelt een groot 
gedeelte van het totale Beatles 
repertoire en is als viermansfor-
matie en als uitgebreid Sgt. Pep-
per orkest met piano en blazers-
sectie te bewonderen. 

Als je van de rauwe, dampen-
de Rolling Stones uit de jaren 
60 houdt moet je zaterdag ze-
ker naar The Scones komen kij-
ken en luisteren. Van de vroege 
blues, R&B en popnummers met 
Brian Jones naar de rocksound 
van eind jaren 60 met Mick Taylor. 
En ze pikken natuurlijk ook nog 
een klein rondje seventies mee. 
Wat zouden we tenslotte moeten 
zonder Brown Sugar, Tumbling 
Dice of Angie.

Zaal open: 21.00 uur. Entree: gra-
tis! (Foto: One After 909, aangele-
verd)

Tijger in huis met Kerst
Castricum - Toonbeeld Voorstel-
lingen organiseert een kinder-
voorstelling voor kinderen van 
3 tot 7 jaar met hun (groot)ou-
ders op zondag 9 december. ‘Tij-
ger in huis met Kerst’ is een vro-
lijk verhaal over de liefde en zorg 
voor opvangdieren in de kersttijd. 
Over tijgers en bang zijn, over 
een vergeten taart en een feeste-
lijke verrassing. Met toneel, pop-
penspel, liedjes en muziek in een 
aantrekkelijk dierenopvang de-
cor. 

Zoldertheaterspelers Geert van 
Diepen en Lia Rood maken al 20 
jaar aantrekkelijke voorstellin-
gen voor jonge kinderen met hun 
(groot)ouders. Ze laten zich inspi-

reren door thema’s van bekroon-
de prentenboeken. Rijk van taal, 
�jnzinnig van humor en goed 
aansluitend bij denk- en leefwe-
reld van kinderen van 3 tot 7 jaar. 
De voorstelling is geïnspireerd 
op het thema van het bekroon-
de prentenboek ‘Ssst! De tijger 
slaapt’ van Britta Teckentrup. Dit 
boek stond centraal tijdens de 
Nationale Voorleesdagen in 2018.
De voorstelling wordt gegeven 
in Theater Koningsduyn, Geester-
duinweg 3 in Castricum. Aanvang 
is 15.30 uur en kaarten kosten € 
8,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.toonbeeld.tv, boekhandel 
Laan, de Readshop, Muziekhan-
del Borstlap, Vivant Rozing en aan 
de zaal. (Foto: aangeleverd)

Preventieve lichtcontrole
Castricum - Vorige week donder-
dagochtend en vrijdagochtend 
heeft tussen 07.30 en 08.30 uur 
een preventieve verlichtingscon-
trole plaatsgevonden op de Hee-
reweg in Bakkum en de Beverwij-
kerstraatweg in Castricum. Voor-
namelijk scholieren op weg naar 
school werden gecontroleerd. De 
lichtloze �etsers werden gewaar-

schuwd. Als aandenken kreeg ie-
dereen een re�ecterende �ets-
sleutelhanger. Deze week wor-
den de �etsers vanuit Heiloo/
Limmen en Akersloot/Uitgeest 
op dezelfde voorcontrole en aan-
denken getrakteerd. In december 
worden op dezelfde locaties be-
keuringen uitgedeeld voor hen 
die hardleers zijn.

Sinterklaasloop voor jong 
en oud bij AV Castricum
Castricum - Zondag 2 december 
organiseert Atletiek Vereniging 
Castricum  de tweede van de vier 
strand- en duinlopen van dit sei-
zoen. 
Iedereen kan meedoen, en je 
hoeft geen lid te zijn van een at-
letiekvereniging. Beginnende lo-
pers kunnen meedoen aan de 
loop over 4,1 kilometer. De start 
is op de atletiekbaan aan de Zee-
weg, en de route voert door het 
duingebied. De gevorderde lo-
pers kunnen kiezen voor 10,1 of 
15 kilometer. Deze beide routes 
voeren door het duingebied en 
over het strand, en zijn een uitste-
kende voorbereiding op de Hal-
ve Marathon van Egmond een 
maand later. De strand- en duin-
lopen staan in de regio bekend 
als een gezellig en kleinschalig 
evenement, met bij iedere loop 
zo’n 300 tot 400 hardlopers van 
jong tot oud aan de start. 

De jeugd van 5 tot en met 12 jaar 
kan meedoen aan de speciale 
jeugdloop over 2,3 kilometer. Het 
parcours van deze route maakt 
vanaf de atletiekbaan een ron-

de nabij Johanna’s Hof. Het leu-
ke hier is dat ouders met de kin-
deren mee kunnen lopen. Jeugd 
vanaf 12 jaar kan kiezen voor de 
2,3 of de 4,1 kilometer. Voor al-
le kinderen is er een leuke herin-
nering, en voor de beste drie jon-
gens en meisjes in verschillende 
leeftijdscategorieën zijn er prij-
zen te verdelen. 
Uiteraard mogen twee sportie-
ve Pieten niet ontbreken op deze 
dag, met voor ieder kind een ex-
tra aanmoediging bij de start én 
een �inke hand pepernoten aan 
de �nish. 
Van tevoren inschrijven voor de 
loop is aan te raden, dat kan tot 
en met vrijdagavond 30 novem-
ber via www.avcastricum.nl. In-
schrijven op de dag zelf kan ook, 
dat is alleen iets duurder.

De korte afstanden (2,3 km en 
4,1 km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.45 uur. 
Na a�oop kan men terecht in het 
clubhuis van AV Castricum voor 
een hapje of drankje. Tevens is 
douchegelegenheid aanwezig. 
(Foto: Nico Lute)
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In deze overzichtstentoonstelling zijn dertig prachtige te-
keningen van de hand van Leonardo te zien en tientallen 
werken van zijn tijdgenoten en de door hem geïnspireer-
de navolgers. Deze werken zijn tijdelijk ter beschikking 
gesteld door onder meer Koningin Elizabeth II van Groot-
Brittannië, Het Amsterdam Museum in Amsterdam, The 
British Museum in Londen, Museum Plantin-Morestus in 
Antwerpen en nog vele andere bruikleengevers. Nu alle-
maal in het Teylers Museum te zien voor het publiek. 
Leonardo da Vinci werd geboren in 1452 in Anchiano, een 
dorpje in de buurt van het Toscaanse Vinci. Hij was de bui-
tenechtelijke zoon van een notaris en een boerenmeisje. 
Als 14-jarige jongen vertrekt hij naar Florence en gaat hij 
in de leer bij de Florentijnse beeldhouwer en schilder An-
drea del Verrocchio. Leonardo blijkt een snelle leerling en 
weet al snel zelfstandig te werken. In 1472 is hij zelfstan-
dig meester, maar blijft hij met Verrocchio samenwerken. 
In deze periode schildert hij zijn eerste portret en diverse 
taferelen van Maria. 

Het is 1482 als Leonardo naar Milaan vertrekt. Hij komt in 
dienst van de hertog Ludivico Sforza, de heerser van Mi-
laan. Daar schildert hij de fresco ‘Il Cenacolo’, in Neder-
land bekend als ‘Het Laatste Avondmaal’. Het is een unie-
ke voorstelling van Jezus met zijn discipelen aan de eetta-
fel, aan de vooravond van de kruisiging. Voor die tijd was 
het uitzonderlijk om juist dit bijbels tafereel als schilde-
ring uit te beelden. Dat maakt dit werk enig in zijn soort, 
dat wel navolging kreeg door latere kunstenaars als inspi-
ratiebron. Het origineel is te zien op de muur van de refter 
(eetzaal), van het Dominicaner klooster Santa Maria del-
le Grazie in Milaan. Om bepaalde gezichten en uitdrukkin-
gen te vinden, ging Leonardo de straat op en de wijken in 
om het juiste gezicht voor zijn werken te vinden. Zo ston-
den diverse mensen model voor zijn werk. Dit deed hij ook 
voor ‘Het Laatste Avondmaal’. Een van de meest opmerke-
lijke portretten op dit schilderij is het portret van Judas. 
De anekdote gaat, dat Leonardo een tijdje op zoek is ge-
weest naar het juiste hoo d voor deze udas-fi guur. eo-
nardo nam daar de tijd voor, tot wanhoop van de abt van 
het klooster. Die vond het allemaal te lang duren en drong 
er bij eonardo op aan om deze fi guur in het werk zo spoe-
dig mogelijk af te schilderen. Leonardo werd zo gek van 
zijn gezeur, dat hij op gegeven moment dreigde het hoofd 
van de abt als udas-fi guur a  te beelden  om van zijn ge-
zeur af te zijn. Of deze anekdote echt waar is, is niet be-
kend. Een kopie op ware grootte van deze fresco is op deze 

kunst van een veelzijdig genie in het 
Teylers Museum Haarlem

Leonardo da Vinci: 

In ‘Voor het eerst’ schrijft Herman van Veen over 
het onbarmhartige proces van het ouder wor-
den. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk 
moment besef je dat die jonge man is afgelost 
door een man op zekere leeftijd? De geest is vi-
taal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tus-
sen nu en vroeger wordt steeds groter. De erva-
ringen stapelen zich op, de herinneringen ver-
dringen elkaar. Onverschrokken gaat Van Veen 
de confrontatie aan met zichzelf en schrijft hij 
over zijn leven van toen en nu. Over vriend-
schappen en vergankelijkheid, verlies en levens-
lust en de troost van de verbeelding. Steeds ver-
bindt hij zijn verhalen met zijn theater- en lied-
teksten, waarin wonderlijk genoeg de ouderdom 
en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig 

blijken te zijn.
‘Voor het eerst’ is een zoektocht naar beteke-
nis  speels en fi losofi sch  om tot het bese  te 
komen dat je ouder worden steeds weer voor 
het eerst doet. Het gaat vanzelf en gaat van-
zelf weer over.
Herman van Veen (1945) is geboren en geto-
gen in Utrecht, waar hij ook het conservatori-
um bezocht. In 1965 maakte hij zijn theater-
debuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’. 
Sindsdien reist hij de hele wereld rond met 
zijn programma’s. Voor zowel zijn artistieke 
werk als zijn inzet voor projecten ten behoe-
ve van vrede, vrijheid en verbondenheid is hij 
talloze malen onderscheiden. (Foto: Stephan 

an  eteren

 Verhalen over ouder worden 
van Herman van Veen

tentoonstelling te zien, alsmede een bijzondere kopiever-
sie van dit werk uit de abdij van het Belgische Tongerlo. In 
Milaan maakte Leonardo nog talloze tekeningen voor oor-
logstuig en voor een reusachtig ruiterstandbeeld. Dat laat-
ste is echter nooit uitgevoerd. 
In 1500 gaat Leonardo terug naar Florence en begint on-
der andere aan de Mona Lisa met haar veelbesproken 
glimlach. Voor deze mysterieuze en unieke glimlach la-
gen zijn anatomische tekeningen van de mond en lippen 
ten grondslag. Hij werkt afwisselend in deze periode in 
Milaan en Rome. 
In 1516 vertrekt hij naar Amboise in Frankrijk en treedt 
hij in dienst van de Franse koning Frans I. Hij is dan 64 
jaar. Hij overlijdt in 1519 op 67-jarige leeftijd. Zijn graf-
steen is te bezoeken op het terrein van het kasteel in Am-
boise.

Over Leonardo da Vinci is relatief veel bekend, maar nog 
niet alles. De persoon Leonardo wordt nog steeds omge-
ven door een zekere waas van geheimzinnigheid. Zo was 
hij nooit getrouwd. Vermoed wordt dat hij op mannen viel 
en een vermeende seksuele relatie had met zijn veel jonge-
re pupil Salai, een knappe Italiaanse jongeman. Deze Salai 
stond ook wel eens model voor zijn afbeeldingen. 
Leonardo schreef veel  in spiegelschrift en er is daarom 
lange tijd verondersteld dat hij in geheimschrift schreef. 
Sinds kort is bekend dat dat niet het geval was. Leonardo 
schreef zo omdat hij linkshandig was en op deze manier 
tegelijkertijd met de rechterhand tekeningen kon maken.
De toegangskaarten voor de Leonardo da Vinci-tentoon-
stelling in het Teylers Museum van Haarlem zijn uitslui-
tend online te bestellen op: www.teylersmuseum.nl. (Bart 
Jonker)

Leonardo da Vinci (1452-1519). Studie voor het hoofd van 
Judas, ca. 1494-98. Rood krijt op rood geprepareerd papier. 
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Leonardo da Vinci (1452-1519). Jonge vrouw de voeten was-
sen van een peuter, ca. 1478-80. Pen en penseel in bruine inkt 
over resten van zwart krijt. Faculdade de Belas Artes, Univer-
sidade do Porto, Porto.

Tot en met 6 januari vindt er een overzichtstentoonstelling over Leonardo da Vinci plaats in het Teylers Muse-
um in Haarlem. Op 2 mei 2019 is het exact 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci overleed. Leonardo da Vin-
ci wordt beschouwd als een veelzijdig genie en is een van de beroemdste kunstenaars uit de renaissance die 
de wereld gekend heeft. Hij bracht in de kunst een vernieuwend elan als grondlegger van knappe en gedetail-
leerde anatomische tekeningen, gezien vanuit verschillende perspectieven. Deze anatomie gebruikte hij om 
zijn kunstwerken een bepaalde uitdrukking te geven. Ook tekende hij vele karikaturen, die een komische, mis-
schien zelfs een ironische inslag hadden. Zo tekende hij bijvoorbeeld een karikatuur van Dante AIighieri, de 
beroemde Italiaanse dichter, schrijver en grondlegger van de Italiaanse taal uit de 13de en 14de eeuw. 



Want hoe is zo’n uniek prinsdom als Seborga nu zo mid-
den aan de Bloemenrivièra en in de Italiaanse samenle-
ving ontstaan? Daarvoor moet je de bladzijden uit de ge-
schiedenis er op naslaan. Van de plaats Seborga, die oor-
spronkelijk de Latijnse naam Castrum Sepulcri  droeg, 
wordt o cieel in  melding gemaakt. raa  uido van 
Ventimiglia schenkt in dat jaar deze plaats aan de bene-
dictijner monniken in het klooster van Lerins in Frankrijk. 
Van 1666 tot 1687 vestigen de monniken, wiens abt Pri-

or de titel van kerkelijk vorst had, een residentie in Se-
borga. Zij introduceren dan ook een eigen zilveren munt, 
die ook als legaal betaalmiddel wordt gebruikt en een ei-
gen waarde hee t. In  verkochten de benedictijnen 
Seborga aan de hertogen van Savoye. Seborga maakt ver-
volgens in haar geschiedenis deel uit van het Koninkrijk 
Sardinië, van het Koninkrijk Italië en wordt ten slotte in 

 deel van de Italiaanse republiek. In  kozen de 
inwoners van Seborga unaniem voor een prins om de ou-
de historische adel van de plaats te bestendigen. Hierdoor 
werd Seborga een prinsdom  dat zichzel  als soeverein be-
schouwt  maar administratie  tot Itali  behoort en als eni-
ge gemeente in Itali  een burgemeester n een prins hee t. 

Iedere zeven jaar wordt een nieuwe prins van Seborga 
gekozen  de prinselijke titel wordt dus niet ge r d door 
de nabestaanden. Seborga beschikt echter nog steeds over 
een eigen munteenheid (de luigino), een eigen wapen en 
vlag. e plaats hee t verder nog een alleraardigst muziek-
instrumentenmuseum. Seborga is idyllisch en romantisch 
in alle toonaarden en zeker een bezoekje waard. Vanuit 
de bergen biedt deze plaats een magnifiek uitzicht op de 
igurische ee.  et toerisme en de olij oliecultuur gel-

den als verreweg de belangrijkste inkomsten voor Sebor-
ga, net zoals dat gemeengoed is voor de overige plaatsen 
in LigurIë. (Bart Jonker)

Wie denkt dat Monaco het enige prinsdom is 
in de omgeving van de Côte d’Azur, heeft het 
goed mis. Want net over de grens in Italië in 
de regio Ligurië, hoog op de berg achter de 
stadjes Bordighera en Sanremo, is een relatief 
goed bewaard geheim en adembenemende 
verrassing te vinden. Op enkele vierkante 
kilometers (circa 4 m2) ligt hier het vredige 
prinsdom Seborga, dat minder bekend, maar 
absoluut niet minder interessant is. Sterker 
nog: het is een prachtige en schilderachtige 
plaats. Tijd om hier eens een kijkje te nemen. 

Seborga, 
het andere prinsdom aan de 
Middellandse Zee

Al 80 jaar is Margriet hét magazine voor bijzondere, maar 
vooral gewoon stoere vrouwen. Dit jubileum vieren ze o.a. 
met de e positie ewoon stoer  in het Amsterdam useum

De expositie laat 80 krachtige portretten van stoere vrouwen 
van nu zien  gemaakt door otogra e Sacha de oer. et zijn 
vrouwen met een bijzonder levensverhaal. Vrouwen die het 
verschil maken. Bekende vrouwen als Natasja Froger, Adel-
heid Roosen en Shary-An Nivillac en minder bekende vrou-

wen als Ada aarakker- ut llen erritsen en agla lsa -
ed. ,,Deze vrouwen staan symbool voor de grote innerlijke 
kracht van z  veel vrouwen in ederland”  vertelt hoo d-
redacteur Leontine van den Bos. ,,Wij zijn heel trots op de 
unieke samenwerking tussen Margriet, Sacha de Boer en het 
Amsterdam Museum.” 

e e positie ewoon stoer  is tot en met  maart  te 
zien in het Amsterdam Museum. (Foto: Alyssa van Heyst Fo-
tografie

Expositie ‘Gewoon stoer’ 

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOPHilbersplein 29 | 1944 RB Beverwijk | 0251-234041 | www.vandenbergkappers.nl

maandags open

Persoonlijke aandacht en privacy, samen met professionele kennis 
en vakmanschap, voor iedereen, die al dan niet tijdelijk, weinig of 
geen haar heeft. Tijdelijk bij chemotherapie, definitief bij alopecia. 
Levering via alle zorgverzekeraars. 

Pruiken in zowel 
echt als synthetisch 
haar, handgeknoopt 
en tailormade 
 gefinisht. Ruime 
keuze in alternatieve  
hoofdhuidbedek-
kingen. Maak een 
afspraak voor een 
vrijblijvend en 
 kosteloos advies.

van den Berg haarwerken

Je hebt niet gekozen voor een haarprobleem, 
Je kunt wel kiezen voor een oplossing...
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Persoonlijke aandacht en privacy, samen met professionele kennis 
en vakmanschap, voor iedereen, die al dan niet tijdelijk, weinig of 
geen haar heefffftt.t.t.t.ttt TTijijjjjjjddddeddd lijk bij chemotherapie, definitief bijjjjjj aaaalolooopppppepp cia. 
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Ook dit jaar wordt Mu-
seum Willet-Holthuy-
sen omgetoverd in kerst-
sferen van weleer. Van-
af 1 december 2018 tot en 
met 9 januari 2019 is in 
het historische grachten-
pand aan de Herengracht 
605 te zien hoe het ver-
mogende echtpaar Willet-
Holthuysen in de negen-
tiende eeuw Kerstmis vier-
de en hoe zij hun imposan-
te woning kerstachtig ver-
sierden.

In Museum Willet-Holthuy-
sen is het alsof de tijd heeft 
stilgestaan. In het pand 
zijn door het personeel van 
Abraham en Louisa Willet-
Holthuysen, de laatste be-
woners van dit grachtenhuis, 
historische kerstversieringen 
opgehangen. In de eetkamer 
is het hoofdgerecht van het 
kerstdiner zojuist genuttigd 
en staat op de feestelijk aan-
geklede tafel het kristallen 
dessertservies gereed voor 
familie en vrienden. De gro-
te zaal is versierd met een 
rijk gedecoreerde kerstboom 
met daaronder cadeaus voor 
de kinderen. Gedempt licht 
en kerstmuziek maken het 
beeld compleet.

Op de thee
Kerst betekende ook in de 
negentiende eeuw gezel-
ligheid en samenzijn met 
vrienden en familie. Het 
echtpaar Willet-Holthuysen 
kreeg rond de kersttijd veel 
bezoek. Vaak werd er thee 
geserveerd en gedronken. 
Uiteraard uit de meest chi-
que serviezen. In de kleine 
salon van Museum Willet-
Holthuysen is tijdens ‘Kerst 
in Willet’ een compleet acht-
tiende-eeuws Duits theeser-

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Rouwbrieven, een zorg apart, 
ook rond de feestdagen

Het aankondigen van over-
lijden heeft altijd bijzondere 
aandacht gekregen. Tot de 
negentiende eeuw kregen 
mensen de aankondiging 
veelal mondeling. De z.g. aan-
sprekers brachten het overlij-
densbericht mondeling huis 
aan huis over. 
Later werd het bij de adel en 
gegoede burgerij gebruikelijk 
om na overlijden een gedrukt 
overlijdensbericht te sturen, 
met een envelop met aanvan-
kelijk een dikke zwarte rouw-
rand. 
Later, door de invoering van 
de postzegel, wordt het ver-
zenden van rouwbrieven 
steeds meer populair. De 
zwarte rouwranden op de en-
velop worden in de loop der 
tijd steeds meer grijs, maar 
ook andere kleuren.De rand is 
wel belangrijk omdat de ont-
vanger dan weet dat het om 
rouwpost gaat. 
Om te midden van het grote 
aanbod van post de rouw-
brieven discreter en sneller te 
verwerken, heeft post.nl een 
aantal dingen bedacht om de 
verzending van rouwbrieven 
op tijd te garanderen. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
een bijzondere rouwpostzegel 
die in 1998 ontworpen is door 
Rutger Fuchs. Het is een vier-
kante postzegel en hiermee 
onderscheidt hij zich van an-
dere postzegels qua formaat. 
Het diagonale kleurverloop 
kan een horizon, een einde of 
een licht verbeelden. 
Daarnaast gaan de rouwbrie-

ven  in een aparte rouwver-
zendenvelop. Hiermee wor-
den de brieven met extra zorg 
verwerkt, natuurlijk met als 
doel dat ze de volgende dag 
worden bezorgd. Rouwpost 
wordt ook op maandag be-
zorgd. Hiervoor is een speciale 
regeling getroffen waarbij de 
post op zondag wordt opge-
haald.
Natuurlijk is er de mogelijk-
heid om de rouwbrief digitaal 
te versturen. Dit is efficient 
maar gebeurt nog weinig in 
de praktijk. Een van de rede-
nen is dat het als onpersoon-
lijk wordt ervaren om de aan-
kondiging te versturen die dan 
wellicht terecht komt tussen 
de mails van gelukkig meestal 
andere aard. Daarom komen 
de meeste rouwbrieven nog 
per post met een meestal met 
de hand geschreven adres. 
Een rouwbrief is een zorg 
apart en is hard werken met 
elkaar. In de praktijk blijkt dat 
prima te lukken!

Hoor|Care 
Hoortoestel voordeel 2018

Kom langs 

voor een gratis 

berekening door 

onafhankelijk 

accountant

Hoortoestel vergoeding in 2018? 
Geld besparen bij HoorCare als uw eigen risico al is gebruikt

vies, uit de eigen collectie van het echtpaar 
Willet, uitgestald. 

Afternoon teas met Cees Holtkamp
Op 9 en 16 december kunnen bezoekers zelf 
ervaren hoe theedrinken in de negentien-
de eeuw ging. Banketbakker Cees Holtkamp 
maakt voor de speciale afternoon teas die in 
Museum Willet-Holthuysen plaatsvinden lek-
kernijen die in de negentiende eeuw bij de 
thee werden genuttigd. In historische kook-
boeken zocht hij recepten van zoetigheden 

van weleer. Hij serveert op de afternoon teas 
onder andere Amsterdamse boterkoek, Mos-
kovische Tulband, Franse Quadrille, spoor-
banket en boterkransjes. Holtkamp zal uit-
gebreid over de recepten en de zoetigheden 
vertellen en aan ta el vragen beantwoorden. 
Kerst in Willet is van 1 december 2018 tot 
en met 9 januari 2019. Meer informatie over 
de afternoon teas is te vinden op de websi-
te van Museum Willet-Holthuysen, www.wil-
letholthuysen.nl. 
Foto’s: Caro Bonink 

Historische kerstsfeer in Amsterdams grachtenpand 

‘Kerst in Willet’ van 1 december 2018 tot en met 9 januari 2019 

Speciaal voor singles van 40 tot 80 jaar.
Liefde kent geen leeftijd!

Voor een serieuze relatie...
Bel de matchmaker uit jouw regio

Op zoek naar een partner?

Diana Dekker  06 - 4219 8422 
diana@40plusrelatie.nl  |  www.40plusrelatie.nl

Relatie
Plus

Speciaal voor singles van 40 tot 80 jaar!

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

Plus-Wijzer

Meer 
50+? 

www.50pluswijzer.nl



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

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur 
donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

UITGEEST

STOFFEERDERIJ

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL Organisatie

van Nederlandse
Tandprothetici

Nu het einde van het jaar in zicht komt is er goed nieuws binnen de hoorbranche. In meer dan 
81% van de gevallen bij aanschaf van uw nieuwe hoortoestel bij HoorCare Audiciens, krijgt u 
meer terug via de aftrek zorgkosten Belastingdienst dan van uw zorgverzekeraar. Oók als uw hui-
dige hoortoestel nog geen 5 jaar oud is. Verder gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9% waardoor 
hoortoestellen volgend jaar duurder zullen worden.
De vergoeding voor hoortoestellen daalde gestaag de afgelopen vijf jaar. U krijgt elk jaar minder van 
uw zorgverzekering. Er zijn echter mogelijkheden om kosten terug te vragen via de Belastingdienst, 
HoorCare laat dit voor u berekenen door een unieke samenwerking met een onafhankelijke accountant.
Is uw eigen risico 2018 al opgebruikt? Ook dan kunt u nog dit jaar terecht bij HoorCare in Heems-
kerk, Castricum en Santpoort-Noord. Maak een afspraak bij het derde generatie familiebedrijf 
HoorCare om kosteloos te laten berekenen hoeveel u kunt terugvragen door te bellen met 0251 - 
234 167 of een e-mail te sturen aan info@hoorcare.nl. (Foto: aangeleverd)

Nog dit jaar een hoortoestel?

Verlies speelt in ieders leven een rol maar nog meer bij het ouder worden; verlies van 
gezondheid, van vrienden of van een partner. Het is niet eenvoudig om met al die ver-
anderingen te leren omgaan. Dan is een luisterend oor en gerichte aandacht heel wel-
kom. Anne Eijnwachter van Seniorencoach Kennemerland, heeft een aanpak waarbij 
ze u laat ontdekken hoe veerkrachtig en veelzijdig u bent. In vier tot zes gesprekken 
komt men tot de kern en worden 
de oplossingen onderzocht. De ge-
sprekken kunnen thuis plaats vin-
den maar ook buiten, al wande-
lend. Neem contact op voor een 
gratis kennismakingsgesprek. Seni-
orencoach Kennemerland is geves-
tigd in IJmuiden, tel.  0647325563 
of email anne@srckl.nl. Voor meer 
informatie zie  www.srckl.nl (Foto: 
aangeleverd)

Het leven gaat niet altijd over rozen

Wie op zoek is naar een duurzame relatie heeft vaak een bepaald type persoon voor ogen. De 
één zoekt bijvoorbeeld een hoog opgeleide partner die een actief leven leidt, slank is en aan 
sport doet, terwijl de ander een huiselijk type zoekt die van huisdieren en gezelligheid houdt. 
Zoveel mensen, zoveel wensen, dat geldt zeker voor de ideale levenspartner. De mensen van 
40PlusRelatie weten als geen ander dat relatiebemiddeling mensenwerk is en vooral maatwerk. 

Waarom is een partnerprofi el belangrijk?
Zodra iemand zich als relatiezoekende inschrijft bij 40PlusRelatie wordt er samen met de 
matchmaker uit eigen regio een uitgebreid profi el gemaakt. Sommige vragen zijn heel duidelijk 
om een juiste match te vinden, zoals lengte, leeftijd, postuur, rokend 
of niet. Veel belangrijker zijn de karaktereigenschappen; zoals lief, 
betrouwbaar, sociaal en humoristisch. Door de juiste vragen te 
stellen weet de matchmaker wat iemand echt belangrijk vindt. 
In het partnerprofi el wordt daardoor zoveel mogelijk vastge-
legd. Dit alles en de eigen indruk van de matchmaker vormen 
de basis voor maatwerk in de zoektocht naar een levenspartner.

Het maatwerk van de matchmaker
Met alle informatie gaat de matchmaker actief op zoek. Het pro-
fi el van de relatiezoekende wordt eerst met de “harde” partner-
wensen vergeleken met andere profi elen. Aan de hand van de ei-
gen indrukken, intuïtie, mensenkennis en ervaring van de match-
maker wordt daarna maatwerk geleverd. Door deze succesvolle 
aanpak hebben veel singles hun ideale partner bij 40PlusRela-
tie gevonden!
Neem nu dé stap en bel 40PlusRelatie vrijblijvend op 06-
42194822 of kijk op www.40plusrelatie.nl. 
40PlusRelatie, hét grootste bureau voor singles van 40 tot 
80 jaar in Nederland.

Foto: Diana Dekker is consulent van 40PlusRelatie in Noord-
Holland en bereikbaar via diana@40plusrelatie.nl (foto: 
aangeleverd)

Relatiebemiddeling is maatwerk

Bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
(MKA-chirurgie) denkt men als eerste aan 
het verwijderen van een (verstands)kies of 
het plaatsen van een implantaat. Naast 
ingrepen in de mond is de MKA-chirurg 
gespecialiseerd in de diagnostiek en 
behandeling van problemen van kaak, 
aangezicht en hals. 

MKA Kennemerland is een 
samenwerkingsverband tussen 8 
MKA-chirurgen, praktijkhoudend op 3 
locaties: Spaarne Gasthuis Haarlem 
Zuid, Spaarne Gasthuis Hoofddorp en het 
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Wij 
werken samen met regionale huisartsen, 
tandartsen, orthodontisten en medisch 
specialisten. 

Ons streven is het bieden van optimale zorg
in de regio op het gebied van MKA-chirurgie 
met een hoge klanttevredenheid als 
resultaat. 

Onze aandachtsgebieden zijn: 
- Cosmetische aangezichtschirurgie; zoals 
bijvoorbeeld ooglidcorrecties 
- Tandheelkundige implantaten 
- Chirurgische kaakstandcorrectie 
- Speekselklieraandoeningen 
- Slijmvliesafwijkingen 
- Ongevallen (trauma) 

MKA-chirurgen Kennemerland: 
V.T. Akkerman 
Prof. dr. A.G. Becking 
Dr. B. van den Bergh 
Dr. J.P.B. Bouwman
E. Mellema 
Dr. J.J. de Mol de Otterloo 
H.J. Schouten 
J. Vincente 

Voor meer informatie bent u van harte welkom 
op een van onze locaties of kijk op 
www.mka-kennemerland.nl

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid - Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem (023) 224 00 80 
Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp (023) 224 00 80 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Vondellaan 13 1942 LE Beverwijk (0251) 26 56 97
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Verslechtering busvervoer niet 
teruggedraaid: SP opent klachtenlijn
Regio - De provincie is niet van 
plan de inkrimping van het bus-
vervoer in Noord-Holland Noord 
ongedaan te maken. Dit blijkt 
uit antwoorden van Gedeputeer-
de Staten op schriftelijke vragen 
van SP-statenlid Marnix Brugge-
man. Met ingang van 22 juli zijn 
in Noord-Holland Noord 22 buslij-
nen opgeheven of ingekrompen. 
De SP opent daarom een klach-
tenlijn. Alle ontvangen klachten 
worden gebundeld in een zwart-
boek.

Bij de SP en via de media zijn al 
veel klachten binnengekomen 
over de verslechtering van de 
busdiensten. Bruggeman maak-
te een selectie uit de klachten en 

vroeg aan Gedeputeerde Staten 
wat zij daar van vinden. Als voor-
beelden gaf hij onder andere het 
grotendeels vervallen van lijn 164 
tussen Egmond en Castricum, op-
he�ng van veel haltes van lijn 
165 in Egmond aan Zee, minder 
bussen in delen van Alkmaar en 
slechte aansluiting op de school-
tijden. Gedeputeerde Staten 
heeft op deze vragen alleen toe-
gezegd dat de tijden van scholie-
renbuslijn 653 in Winkel iets zul-
len worden aangepast. Aan de 
andere klachten willen Gedepu-
teerde Staten niet tegemoet ko-
men.
De provincie zegt dat de bezui-
nigingen nodig waren om el-
ders verbeteringen te kunnen 

doorvoeren zoals tussen Heer-
hugowaard en Alkmaar. Brugge-
man: ,,Tussen grote kernen zijn 
er door de bevolkingsgroei meer 
reizigers gekomen. Dan zijn daar 
meer bussen nodig. Maar dit mag 
niet ten koste gaan van andere lij-
nen. De provincie legt ook nieu-
we wegen aan. Dit leidt tot ex-
tra kosten. Maar wanneer er een 
nieuwe weg wordt aangelegd, 
wordt toch ook niet ergens an-
ders een weg gesloten? Door op-
he�ng van minder drukke buslij-
nen worden óók mensen ernstig 
gedupeerd.’’

Buspassagiers kunnen klachten 
over het busvervoer melden op: 
zwartboek.sp-schagen.nl.

Finale First Lego League bij Hogeschool Inholland Alkmaar
Leerlingen Bonhoeffer College 
maken beste robotdesign
Regio - ‘Verzamel je bemanning 
en maak je klaar voor een buiten-
aards avontuur in de ruimte.’ Zo 
begon de FIRST® LEGO® League, 
de internationale roboticawed-
strijd voor kinderen van 9 tot en 
met 14 jaar. In de regio Noord-
Holland Noord streden vorige 
week woensdagmiddag zeven-
tien teams van basis- en middel-
bare scholen om de felbegeerde 
Champions Award. Team ‘Starko’, 
van KBS Het Kompas uit Alkmaar 
kwam als winnaar uit de bus. Zij 
nemen het op zaterdag 16 febru-
ari in Eindhoven op tegen de re-
giowinnaars uit de Benelux. 
De prijs voor het beste robotde-
sign ging naar team ‘Space in our 
mind’ van het Bonhoe�er College 
uit Castricum. (foto: aangeleverd)

Kerstconcert Men2B in Limmen
Limmen - Op vrijdag 14 decem-
ber om 20.00 uur organiseert 
Limmen Cultuur weer het traditi-
onele kerstconcert. Dit keer in de 
Protestantse Kerk aan de Zuidker-
kerlaan in Limmen met a capel-
la mannengroep Men2B. Deze 
groep is ontstaan uit de gelede-
ren van meervoudig Nederlands 
kampioenskoor Whale City Sound 
uit Zaanstad. 

Men2B bestaan uit vier ambi-
tieuze, enthousiaste en gedre-
ven zangers, die zowel muzikaal 
als vriendschappelijk elkaar zeer 
goed aanvullen. Men2B zingt 
vierstemmig zonder muzikale on-
dersteuning en met een dynami-
sche choreogra�e.
Het kwartet maakt graag verbin-
ding met het publiek en speci-
aal voor deze avond in Limmen 

is er een kerstprogramma samen-
gesteld. Niet alleen zingen zij de 
voor hen speciaal geschreven ar-
rangementen, maar natuurlijk 
komen de beroemde kerstliede-
ren ook aan bod met verrassen-
de choreogra�eën. Dit alles zorgt 

voor een onuitwisbare indruk van 
het kwartet. Voor meer informatie 
over de kerstconcert, kaartreser-
veringen en prijzen, kijk op www.
limmencultuur.nl of bel naar tele-
foonnummer 072-5053274. (Foto: 
aangeleverd)

Robin Bakker leidt Vitesse langs Vrone: 1-4
Castricum - Het lukte hem net 
niet om zelf te scoren. Toch werd 
Robin Bakker duidelijk “Man of 
the match”, want hij was betrok-
ken bij nagenoeg alle kansen en 
de vier goals van Vitesse. Tot ruim 
driekwart wedstrijd leek het een 
moeizame strijd voor Vitesse te 
gaan worden. Maar binnen een 
tijdsbestek van een minuut of vijf 
werd het beeld totaal anders. 

De eerste helft leek wel een ko-
pie van het duel vorig jaar in Sint 
Pancras. Een welhaast ongeïnspi-
reerd Vitesse had de handen vol 
aan de thuisploeg. Ook verdedi-
gend was het niet best. Het eer-
ste doelpunt viel net als vorig jaar 
al na ruim tien minuten spelen in 
het voordeel van Vrone.
De preek in de rust van trainer 
Thijs Sluijter zal waarschijnlijk 
goed doorgedrongen zijn bij zijn 
spelers want na rust stond er een 
ander Vitesse. Nu werd de strijd 
volop aangegaan. Met Nick van 

de Ven als vervanger van de ge-
blesseerd geraakte Rik Beentjes 
was er ook meer power en leng-
te voorin en ook dat was nodig 
tegen de stevige en lange ver-
dedigers van Vrone. Ook de wis-
sel van Mats Laan voor Desmond 
de Waard na een minuut of tien 
zorgde voor meer aanvallende 
kracht evenals de latere vervan-
ging van verdediger Menno Pe-
ters voor de jonge middenvel-
der Tim de Koning. Toch wist Vro-
ne redelijk lang stand te houden 
maar zo’n twintig minuten voor 
tijd ging het mis toen Vitesse een 
vrije trap kreeg midden voor doel 
en net buiten het strafschopge-
bied. Robin Bakker knalde de bal 
wel door de muur maar hard op 
het lichaam van keeper Luuk van 
der Laan. Die zag de bal vervol-
gens van zijn lichaam afspringen 
waarna spits Nick va de Ven de 
gelijkmaker scoorde: 1-1. 
Voordat Vrone bekomen was van 
die gelijkmaker kon Robin Bak-

ker alweer vrij op rechts gevon-
den worden. Hij bediende de in-
komende Menno Frankfort per-
fect op maat. Tegen zijn verwoes-
tende uithaal was Luuk van der 
Laan wederom kansloos: 1-2. Vi-
tesse bleef ook daarna doorgaan 
en de thuisploeg leek rijp voor 
een afstra�ng. Een domme over-
treding op Nick van de Ven aan 
de zijkant van het strafschopge-
bied leverde in de 76e minuut 
een penalty op. Aanvoerder Jort 
Kaandorp schoot raak: 1-3. Na-
dat Robin Bakker eerst nog een 
inzet van hem via de vingertop-
pen van de keeper net naast zag 
gaan bood hij na een actie in de 
84e minuut ook Jort Kaandorp 
een niet te missen kans: 1-4.  

Volgende week speelt Vitesse 
thuis tegen De Kennemers, dat 
samen met Vitesse op de twee-
dee plaats staat met drie punten 
achterstand op Hercules Zaan-
dam. (Foto: aangeleverd)

FC Castricum blijft in spoor koploper
Castricum - FC Castricum maakte 
het zichzelf moeilijk dit weekend 
bij sv Kadoelen in Amsterdam. 
Het team haalde met vlagen het 
niveau van de afgelopen weken, 
er werd veel te onrustig gespeeld. 
Beide teams waren erg slordig in 
hun spel met veel balverlies. 

In de 35ste minuut was het Carlo 
Vrijburg die zijn hoekschop spat 
zuiver op het hoofd van Stefan 
Zeilstra plaatste, die vervolgens 
de bal terug in de 16 bracht, waar 
Sebastiaan Weber met een mooie 
geplaatste kopbal de lat raakte. 
Vervolgens kwam de bal terug en 
wederom kopte Sebastiaan We-
ber de bal op de lat. Nog geen 
vier minuten later nam de thuis-
ploeg, enigzins verrassend, de lei-

ding. Yoeri Geel kwam via links 
en wilde de bal voorbrengen, 
door een verdediger van FC Cas-
tricum, die de bal nog net onge-
lukkig aanraakte, belandde deze 
hoog over de keeper heen in het 
doel. Blijkbaar gaf dit een positie-
ve boost voor FC Castricum die 
beter begon te spelen. Bart Korn-
blum veroverde de bal in de 44ste 
minuut, met een mooie pass be-
reikte hij Elario Zweet, hij passeer-
de twee verdedigers en schoot de 
bal met wat kurf onder de keeper 
door. Nog geen twee minuten la-
ter kreeg Bart Kornblum de bal 
aangespeeld op het middenveld, 
met zijn snelheid (speedy) pas-
seerde hij de verdediging van sv 
Kadoelen, en hij maakte het dan 
ook met een prachtig schot af, 

rust 1-2 voor FC Castricum.
In de tweede helft bleef de sco-
re lang op 1-2 staan. Pas in de 
80ste minuut trok FC Castricum 
de overwinning naar zich toe. FC 
Castricum kreeg een vrije trap 
van zo’n 30 meter afstand van 
het doel. Carlo Vrijburg krulde de 
bal loep zuiver in de linker hoek. 
In de tussentijd was Bart Korn-
blum gewisseld voor Marc Klaver 
die dankzij een mooie pass van 
Max Lodewijks de eindscore nog 
bracht op 4-1 voor FC Castricum. 
Gezien de wedstrijd een verdien-
de overwinning.

De concurrenten in de top van 
de ranglijst maakten dit weekend 
geen misstap, waardoor de top 4 
ongewijzigd blijft.

Team 2 TTV Castricum kampioen
Castricum - Vrijdag is team 2 van 
tafeltennisvereniging Castricum 
kampioen geworden. Er waren 
nog maar twee van de 10 moge-
lijke punten nodig om dit najaars-
seizoen als eerste te eindigen. 

In Beverwijk werd tegen de naas-
te concurrent Rapidity gespeeld. 
Renny Hup won van Art Coster 
na een 5-setter en het eerste punt 
was binnen. De spanning steeg. 
Rapidity had zijn sterkste opstel-
ling neergezet en snel keek Cas-
tricum tegen een 3-1 achterstand 
aan. Na nog een ongeloo�ijk 
spannende 5-setter tegen Iris van 
der Worp sleepte Sandra Staring 
voor Castricum het beslissende 
kampioenspunt binnen. Uitein-
delijk was de einduitslag 6-4 voor 
Rapidity, door nog twee winstpar-
tijen van Renny en Sandra. Wout 
Goos kon helaas dit keer niet tot 
scoren komen. De  bloemen wer-
den overhandigd door de  mee-
gereisde supporters, en het feest 

kon beginnen. Het volgend voor-
jaarsseizoen zal het team, dat ver-
der uit Kay Tan en Kees van de 
Meulen bestaat, gaan spelen in 
de 3e klasse. Volgende week wor-
den de laatste wedstrijden van de 
tafeltennisvereniging in de thuis-

basis aan de Gobatstraat in Castri-
cum gespeeld.

Op de foto van links naar rechts 
Wout Goos, Renny Hup, Sandra 
Staring en Kees van de Meulen. 
(Foto: aangeleverd)

Cas RC Ladies verliest in Delft
Castricum - Het damesteam van 
Cas RC heeft zondag in Delft hun 
tweede verliespartij moeten in-
casseren. RC Delft was tot de dag 
ervoor nog, met evenveel pun-
ten (alleen beter doelsaldo), sa-
men met Castricum de gedeelde 
derde op de ranglijst. Ze overdon-
derden meteen de dames uit het 
Duindorp, die door blessureleed 
binnen de selectie maar met drie 
wisselspelers konden aantreden. 
Zo kwamen de Delftenaren mak-
kelijk op voorsprong. Twintig mi-
nuten lang maakten hun scrum 
de dienst uit in de Noord-Zuid 
Hollandse ontmoeting. Klaarblij-
kelijk moest Cas RC eerst ont-
dooien op deze zeer koude dag. 
Daarna kreeg Castricum meer 
vat op de wedstrijd. De gevaarlij-
ke nummer 8 van Delft werd aan 
banden gelegd door de, weder-
om, zeer goed tackelende Anouk 
Veerkamp. De diepe kicks werden 
veelal onschadelijk gemaakt door 
Inge van der Velden die daarna 
met lange runs ver op vijande-
lijk gebied kon doordringen. Ook 
de backs van Delft (die in eer-
ste instantie erg gevaarlijk wa-
ren in hun loopacties) werden in 
de tweede helft met eigen munt 
terugbetaald. Door hard wer-
ken van het hele team konden 
Hiske Blom (3x gescoord) en Bo-

Bowien van der Sluijs speelt in de tackle af op Hiske Blom die kan scoren 
(foto: Maria Rendering)

wien van der Sluijs (1x gescoord) 
de trylijn vinden. Daaruit kon Mi-
riam van der Veen tot twee keer 
toe de conversie benutten. Eind-
stand  55-24 voor Delft. 

Nu staat Castricum op de vier-
de plaats met nog één wedstrijd 
te gaan in deze ronde. Aanstaan-
de zondag staat er weer een zwa-
re wedstrijd op het programma. 

Dan komt de nummer 2, RC Wa-
terland, op bezoek bij Cas RC op 
Wouterland. Daarna is het win-
terstop en hebben de dames van 
Cas RC  zich voor te bereiden op 
de eindronde die bepalend is 
voor een deelname in de �nale-
wedstrijd in de strijd om het Ne-
derlands Kampioenschap. Een 
zeer knappe prestatie van deze 
promovendus !
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Agenda Raadsplein 6 december 2018

Ben jij creati ef   Kun jij denken in beelden  Heb je een sterk gevoel voor rechtvaardigheid  
On e burgemeester gaat dan graag het gesprek met je aan  En dan wel over het eerste arti kel 
uit de grondwet  We oeken een vertaler  van het gedachtegoed van gelijke behandeling voor 
in de raad aal  Alle mogelijkheden staan open, van neonle  ers tot kaligra  e, van graffi  ti  tot 
beeldhouwwerk  Een voorwaarde is er wel  We doen het samen    

De gemeenteraad van Castricum ziet graag de tekst van arti kel 1 uit de grondwet in het 
gemeentehuis terugkomen. De tekst luidt  

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminati e 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politi eke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.

Arti kel 1 uit de grondwet zou iedere dag de basis van ons handelen moeten bepalen. Voor mij 
is dit arti kel het fundament voor een beschaafde samenleving. k juich het dan ook toe dat de 
gemeenteraad hier nu e tra aandacht voor vraagt , aldus burgemeester ans. k hoop dat we 
min of meer in de gedachte van de maatschappelijke agenda ook dit samen op kunnen pakken 
met de inwoners.  

impelweg een glasplaat met de tekst bestellen, is voor onze eerste burger dan ook 
onvoldoende. De uitdaging die de burgemeester graag aan wil gaan is samen met een aantal 
kunstenaars of creati eve denkers uit de gemeente deze tekst op een bijzondere wijze in het 
gemeentehuis te presenteren. a jij die uitdaging aan  eld je dan voor  december aan via  
bestuurssecretariaat castricum.nl en vermeld arti kel 1  in het onderwerp. 

Agenda raadsinformatieavond
 29 november 2018

Komend jaar drie verkiezingen 
Kom stemmen in 2019!
omend jaar mogen onze kiesgerechti gde inwoners drie keer naar de stembus. 
 Op woensdag 20 maart worden twee verkiezingen gehouden

- verkiezingen voor de provinciale staten htt ps www.kiesraad.nl verkiezingen provinciale-staten 
- en verkiezingen voor de waterschappen htt ps www.kiesraad.nl verkiezingen waterschappen 

 Op donderdag 2  mei zijn de verkiezingen voor het uropees Parlement  
   htt ps www.kiesraad.nl verkiezingen europees-parlement 

n de e links leest u waarover de verkie ingen gaan  Alti jd handig, want ook w stem telt

n de aanloop naar elk van de verkiezingsdagen informeren wij u over
- wat krijg ik vooraf toegestuurd  
- waar kan ik stemmen  
- wat moet ik meenemen  
- wat moet ik doen als ik iemand anders voor mij wil laten stemmen  
Heeft  u nu al vragen, neemt u dan contact op met verkiezingen castricum.nl of tel. 1  0251.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het aadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 1 .15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende aadsspreekuur is op maandag 10 december 2018.

De raad zit voor u klaar tijdens
 het Raadsspreekuur 

Tijd Onderwerp 
Commissies   
20.00  21.00 emeentelijk ioleringsplan  
20.00  21.00  Overname wagenpark  
21.15  22. 0 BUCH  stand van zaken Verbeterplan   
21.15  21. 5 oti e n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario s ruimtelijk kader  
 ontwikkeling voormalig -locati e  

21 5  22 0 Commissie Algemene Zaken  
 Diversen 

22 45 Raadsvergadering  
 A Actuele politi eke onderwerpen    
  Besluitvorming   

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 

daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 1 .00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 0 01  en 088 

0 015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijd Onderwerp 
Commissie 
20.00  21.00 isicoverevening jeugdhulp 2018 
Raadsinformati ebijeenkomsten 
1 . 0  21.00 nformati e  consultati e rondom totstandkoming    
 grondsto  enbeleid 
21.15  22. 0 Presentati e gemeentelijk rioleringsplan   
 Werkgroep  
21.15  22. 0 Werkgroep versterking lokale democrati e 

“Arti kel 1 moet iedere dag de basis voor ons gedrag zijn” 
Burgemeester op zoek naar 
creatieve ‘vertalers’ 

Alle persoonsgegevens van onze inwoners staan in de Basisregistrati e Personen (B P). et 
die gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Deze gegevens mogen worden opgevraagd door 
instellingen die wett elijke taken uitvoeren  denk aan Belasti ngdienst, UWV, zorgverzekeraars en 
pensioenfondsen. 

r zijn ook andere instanti es die er gebruik van kunnen maken, zoals sport- en 
muziekverenigingen, organisati es met een maatschappelijke functi e op gebied van ouderenzorg, 
jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg, en de ti chti ng nterkerkelijke edenadministrati e. Op 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u precies welke instellingen w gegevens (kunnen) krijgen.

Geheimhouding aanvragen
Als u niet wilt dat deze maatschappelijke organisati es uw persoonlijke gegevens kunnen 
opvragen, dan kunt u aan ons vragen om uw persoonsgegevens voor hen geheim te houden, via 
het aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens . Dat vindt u op www.castricum.nl 
(klik op Aanvragen en regelen) of kunt u telefonisch opvragen via 1  0251. U moet het formulier 
invullen en opsturen naar emeente Castricum, Backo   ce Burgerzaken, Postbus 1 01, 1 00 BH 
Castricum.

Dat geheimhoudingsverzoek geldt niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als overheidsinstellingen of 
andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, als een advocaat 
om uw gegevens bij de gemeente vraagt, of als er een gerechtelijke procedure wordt gestart 
waarbij u betrokken bent. n dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat wij uw gegevens 
verstrekken.
Uw gegevens geven wij nooit door aan

 commerciële instellingen 
 parti culieren (ook niet voor bijvoorbeeld een re nie) tenzij u daarvoor schrift elijk         

   toestemming hebt gegeven. 

Geheimhouding van uw 
persoonsgegevens

De gemeenten Bergen, itgeest, Castricum en Heiloo staan voor een grote uitdaging op het 
gebied van afval  Afval is geschiedenis, grondsto  en ijn de toekomst  n 2025 mogen we in 
heel ederland namelijk nog maar 0 kilo restafval per inwoner per jaar produceren  u pro
duceert de gemiddelde inwoner van de vier gemeenten nog meer dan 200 kilo per persoon  

Om het doel in 2025 te halen, werken we op dit moment aan een nieuw grondsto  enplan. 
Daarin leggen we maatregelen vast om de ambiti e van 0 kilo restafval per inwoner per jaar te 
bereiken. 

Het is belangrijk om goed te weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van afvalscheiding 
en afvalverwerking om de juiste aanpak te ontwikkelen. amen met raads- en commissieleden 
van de vier gemeenten zijn we daarom op werkbezoek geweest bij U  ott erdam (verwerker 
plasti c, metaal en drinkkartons  P D), ilieustraat Beverwijk (afvalbrengstati on) en orti va  
HVC (nascheidingsinstallati e  afvalverwerker) in Alkmaar. De foto s geven een impressie.

ede op basis van de informati e die we ti jdens deze werkbezoeken hebben verkregen, wordt 
het grondsto  enplan 201 -2025 ontwikkeld. Ook nemen we de resultaten mee uit de eerder 
gehouden en u te onder inwoners over de afvalinzameling in de vier gemeenten. 

ronds o  en i n de oe oms

Like ons op Facebook



Samen sterker verder als Rabobank Alkmaar e.o.
Regio - Vanaf 1 januari a.s. gaan 
Rabobank Alkmaar e.o. en Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
samen verder als Rabobank 
Alkmaar en omstreken. Afge-
lopen maandag stemden de le-
denraadsleden op een symboli-
sche plek, tussen de kunstwer-
ken van de Bergense School 
in het Stedelijk Museum Alk-
maar, voor het samengaan 
van de beide banken. Hiermee 
ontstaat een krachtige, solide 
bank met een gebied dat zich 
gaat uitstrekken over de ge-
meenten: Castricum, Heiloo, 
Alkmaar, Bergen, Langedijk, 
Heerhugowaard en de plaatsen 
Warmenhuizen, Tuitjenhorn en 
Waarland.

Positief voor klant en regio Ralph
van Soomeren, directie-
voorzitter van Rabobank Alkmaar 
e.o.: ,,De liefde tussen onze ban-
ken bestond al langer. Door onze 
krachten te bundelen verbeteren 
we de kwaliteit van onze dienst-
verlening, maken we de bank 
toekomstbestendig en finan-
cieel krachtiger. Door de samenge-
voegde, grotere teams ontstaat er

meer ruimte voor persoonlijk 
klantcontact op de momenten 
dat het er voor de klant echt 
toe doet. Daarnaast brengen we 
onze netwerken en specia-
listische kennis bij elkaar waar-
door we onze klanten nog beter 
kunnen bedienen. ‘‘

,,Met onze marktteams - een 
netwerk van medewerkers en 
bijvoorbeeld ledenraadsleden - 
blijven we als nieuwe bank 
lokaal dichtbij de markt en 
onze klanten. Ook versterken 
we elkaar op het gebied van 
sponsoring en het onder-
steunen van maatschappelijke 
initiatieven in de regio. We
blijven de grootste sponsor van
de regio’’, zo verzekert Van 
Soomeren. ,,Deze samen-
voeging, die we samen met 
onze ledenraden hebben
vormgegeven, is een positieve
ontwikkeling voor onze klanten
en de regio. Met iedereen die
deze regio een warm hart toe-
draagt blijven we investeren 
in Alkmaar en omstreken. Daar 
krijg  ik heel veel energie van.’’

Lokale kantoren blijven 
Jan Klaver, directeur Particu-
lieren & Private Banking van de 
nieuwe bank: ,,In de dagelijkse 
praktijk zullen klanten voor-
lopig weinig of niets merken 
van de samenvoeging. Rond
begin april koppelen we onze 
systemen aan elkaar. Dat is het 
moment waarop we in onze 
uitingen alleen nog de naam 
Rabobank Alkmaar en om-
streken gebruiken en we klan-
ten informeren over de prak-
tische wijzigingen. Onze zes 
kantoren houden we in stand. 
Wel is de verwachting dat de 
komst van Geldmaat - het 
nieuwe landelijke netwerk van 
geldautomaten - invloed zal
hebben op het karakter van
vestigingen en automaten.’’

Meer informatie over het sa-
mengaan zoals de veran-
derende samenstelling van de 
Raad van Commissarissen, de 
directie en de ledenraad, is te 
lezen op de website:
www.rabobank.nl/alkmaar.

Tillie van der Poel, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de nieuwe bank, kondigt het positieve 
besluit aan. (Foto: aangeleverd)
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
151118 Pieter Kieft straat 14 in Castricum 

Het plaatsen van een carport (WABO1801852)
161118 Vaartkant 14 in Limmen 

Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801855)
Kapelweg 11 in Limmen
Het verbouwen van een woning (WABO1801858)

191118 Jan van Galenlaan 27 in Castricum 
Het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw (WABO1801870)

201118 Dusseldorperweg 76 in Limmen 
Het renoveren en restaureren van RK kerk H.Cornelius (fase 2) (WABO1801879)

211118 Westerweg 8 in Akersloot
Het bouwen van een woning met berging
Boschweg 5a in Akersloot 
Het bouwen van een dubbele garage (WABO1801890)

221118 Eerste Groenelaan 9 in Castricum 
Het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit(WABO1801892)
Heereweg 84a in Castricum 
Nieuwbouw beheerderswoning met zaal en hotelkamers (Huize Koningsbosch)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
191118 Limmerweg 2 in Castricum 

Het plaatsen van schapen schuilstallen (legalisati e) (WABO1801522

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
211118 Puikman 2 in Castricum 

Het plaatsen van een kunstobject (WABO1801588)
231118 Dorpsstraat 104 in Castricum

Het vergroten van een woning (WABO1801419)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
221118 Zeeweg 71 in Castricum

Verleende evenementenvergunning TC Deining strandrace op zondag 16 december  
2018 over het strand van Gemeente Castricum, verzenddatum besluit 
22 november 2018 (APV1800988).

221118 Centrum in Castricum 
Verleende evenementenvergunning Candlelight Shopping en Music Event in  
het centrum van Castricum op zaterdag 15 december 2018 van 17.00 tot 22.00  
uur, verzenddatum besluit 22 november 2018 (APV1801011)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 28 november 2018

info@castricm.nl
tel. 14 0251 

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon




