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Castricum - Dit jaar op een 
bijzondere wijze naar het 
kerstverhaal luisteren? Op 
woensdag 23 december kan 

Castricum - Dit jaar op een 

Kerstverhaal op Papenberg
Castricum - De geplande 
inloopbijeenkomst op 9 de-
cember over een Gastenhuis 
aan de Van Speykkade is op-
geschort. Daartoe is beslo-
ten na overleg tussen de ini-
tiatiefnemers en de gemeen-
te. De wethouders Hollen-
berg en Klijnstra gaan in ge-
sprek met een delegatie van 
omwonenden. Uit informa-

tiebijeenkomsten en petities 
bleek dat sommige buurtbe-
woners moeite hebben met 
de omvang van het  Gasten-
huis voor dementerenden op 
de plek van het voormalige 
Rode Kruisgebouw en het 
verplaatsen van de speeltuin. 
Een deel van de bezwaren is  
gericht op het gevoerde pro-
ces. 

Inloop is opgeschort

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 

Onbeperkt eten en drinken
(m.u.v. sterke drank) € 26,50 p.p.

Kinderen van 4 t/m 10 jaar € 14,50 p.p.
Dit arrangement is voor 2½ uur 

À la carte ook mogelijk

WWW.AZIE-PLAZA.NL
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

Lopend bu� et
1e en 2e kerstdag

Reserveren gewenst

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

PIETENTAART

 GENIETEN VAN 
     OUDERWETSE 
 PIETEN

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

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

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

FEESTDAGEN
voorproefje van rund

ROLLADE/ROSBIEF
30% korting

ERWTENSOEPPAKKET
voor 4 ltr erwtensoep!!

Spliterwten met gesneden 
groente, mager vlees en worst

 Samen €7,99
PARTY BALLETJES

50% korting

You’re Trashed actief
Castricum - Net zoals de af-
gelopen twee jaar worden 
verschillende bewoners ge-
trakteerd op een afgedankt 
voorwerp dat ‘s nachts bij 
de voordeur wordt achter-
gelaten, inclusief een sin-
terklaasgedicht, peperno-
ten of een chocoladeletter. 
Het thema dit jaar is ‘recycle’, 
want: ,,Dit keer slaan wij tus-
sen You’re Trashed en recycle 
een brug!” Vorig jaar draaide 

het allemaal om privacy. Roel 
Sint van de SP kreeg een set 
oude pannen, Marcel Stee-
man van D66 een oude fi ets, 
de fotografen Henk Hommes 
en Karin Cijsouw een kast en 
een helm. De gedichten laten 
zien dat er wel kennis is over 
de mensen bij wie de verras-
sing wordt achtergelaten. Fo-
to’s van de verrassingen zijn 
te zien op de Facebookpagi-
na van You’re Trashed.

dat. Om 19.00 uur start een 
wandeling bij  Hof van Kijk 
Uit. Langs een sfeervol ver-
lichte route loopt de groep 

naar de Papenberg. Dick 
Groot leest hier een kerstver-
haal voor. Belangstellenden 
kopen vooraf bij Hof van Kijk 
Uit een deelnamebewijs. Er is 
een beperkt aantal kaarten. 
Na afl oop van de wandeling 
is er drinken met een trakta-
ties bij Hof van Kijk Uit. 
Op zondag 13 december 
wordt van 10.00 tot 16.00 uur 
een kerstmarkt gehouden bij 
Hof van Kijk Uit met kramen, 
activiteiten en lekkers. Om 
14.00 uur is er een optreden 
van het koor Cantare.

Foto: Straatkaart.nl
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Geboren
Akersloot - 16-11-2015: Lu-
cas Laan, zoon van Mie-
ke Laan. Castricum - 23-10-
2015: Loek Klaas Gerrit Mos-
sing Holsteijn, zoon van San-
der F. Mossing Holsteijn en 
Willemina Verkerk. 17-11-
2015: Moen Balk, zoon van 
Sjoerd L. Balk en Martine C. 
Schoonenberg. 21-11-2015: 
Kyana Loreene Brandão, 
dochter van Pilame Brandão 
en Gundo Agnes Samanga-
ry. Limmen - 17-11-2015: 
Noa Geertruida Wilhelmina 
Rajk, dochter van Martinus J. 
Rajk en Petronella E.M. van 
Stralen. 19-11-2015: Ella de 
Ruiter, dochter van Richard 
C.B. de Ruiter en Isabel-
le D.B. Sayah. 20-11-2015: 

Burgerlijke Stand Castricum
Xander Jan van Baalen, zoon 
van Matthijs J. van Baalen en 
Jessica van den Hoek.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap: Castricum - 
19-11-2015: Joost C. Kramer 
en Lisa Butter.

Overleden
Castricum - 18-11-2015: 
Franciscus T.M. Schut, ge-
huwd met Adriana G. Borst. 
18-11-2015: Johannes C. 
Eichhorn, gehuwd met Jo-
hanna M. van Egmond. 19-
11-2015: Mary W. Kooij, ge-
huwd met L.J.M. de Wit. 20-
11-2015: Nicolaas van de 
Hoed, gehuwd met Henny 
Ruijs. 20-11-2015: Helena W. 
Asseper.       

Egmond - De Fjoertoer in 
Egmond is dit jaar gedeel-
telijk in het water gevallen. 
Omstreeks 20.30 uur alar-
meerde de meldkamer de 
hulpdiensten om de wan-
delaars in verband met on-
derkoelingsgevaar van het 
strand te evacueren. De red-
dingsbrigades van Castri-
cum en Egmond werd hier-
voor ook opgeroepen. De or-
ganisatie Le Champion had 
meer dan 45 verlichte acts 
langs het parcours uitge-
zet. In samenwerking met 
het Strandvondstenmuseum 
en koetsieropleidingsbedrijf 
Jan Tuin werd act nummer 
42 verzorgd. Hier trotseerde 
een aantal ‘Friezen’ en een 
compleet verlicht paard met 
schelpenkar de barre weers-
omstandigheden op het 
strand van Egmond.
Jan Tuin en Ronald Cats wa-
ren de koetsiers. Cats vertelt: 
,,We  zijn bij de grote strand-
afgang naar beneden ge-
reden en hebben daar even 
gewacht tot de andere Frie-
zen, Black Pearls, ook aan-
wezig waren. Jan heeft toen 
een rondje over het strand 
gereden en geconstateerd 
dat het té zwaar was voor het 

Bakkumse schelpenkar bij de in 
water gevallen Fjoertoer

paard. We zijn toen half uit de 
wind gaan staan achter een 
restaurant op het strand, zo'n 
150 meter voor de finish. De 
acts op het water waren  ge-
schrapt, zo is de reddings-
boot niet uitgevaren. Inmid-
dels kwamen er berichten 
vanuit de organisatie dat een 
aantal mensen de tocht had 
gestaakt, omdat het wan-
delen tegen de striemen-
de wind en regen in licha-
melijk te zwaar was. De red-
dingsbrigade reed af en aan 
om wandelaars op te pik-
ken. Er kwamen ook steeds 
minder wandelaars over het 
strand, de meesten hadden 
het strand al eerder verlaten 
om het laatste gedeelte via 

de boulevard te lopen. Sa-
men hebben wij toen beslo-
ten om met alle paarden het 
strand te verlaten en bij de fi-
nish te gaan rijden. Inmiddels 
kwamen er ambulances aan 
die onderkoelde wandelaars 
bij de KNRM binnen brach-
ten. Ook liepen er veel wan-
delaars ontredderd bij. Ge-
lukkig vond een aantal van 
hen  die wij spraken de tocht, 
ondanks het weer, toch zeker 
nog de moeite waard. Al met 
al dus een behoorlijk span-
nende en zware avond, maar 
de vele commentaren die we 
kregen voor de mooie com-
binatie van paard en koets 
maakten veel goed.” Foto: 
Ronald Cats.              

Castricum - Op de eerst-
volgende open dag van de 
Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 6 december is op-
nieuw de expositie te bezich-
tigen over het eind oktober 
verschenen 38e Jaarboek 
van de werkgroep. 

Er zijn onder andere foto’s 
te zien van de artikelen over 
het Rode Kruis Castricum, 

de Tour de Flevo, De Bakke-
rij, de kruideniers die Bak-
kum en Castricum heeft ge-
kend en de familie Borst die 
deze keer is beschreven. In 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b van 12.00 tot 17.00 
uur. Ook op de open dag in 
januari is deze expositie nog 
te zien. Meer informatie over 
de werkgroep is te vinden op 
www.oudcastricum.com.

Expositie over Jaarboek

Castricum - Maandag 23 
november was er rond vier 
uur een loze brandmelding 
bij de Vervolgkliniek op Dijk 
en Duin die veroorzaakt werd 
door verbouwingswerkzaam-
heden. Donderdag om 7.30 

Loos alarm uur was het weer raak, toen 
is de brandweer uitgerukt 
naar het Huis van Hilde. 

Bij aankomst bleek dat de 
brandmeldcentrale werd ge-
test en dat was niet gemeld 
bij de alarmcentrale in Alk-
maar.

Castricum – Niets te doen 
met kerst? Wandelcoach 
Ilonka Nieuweboer maakt 
Eerste Kerstdag een  wande-
ling in het bos en de duinen 
in Castricum en iedereen kan 
mee. ,,Het daglicht, het wan-
delen en het ontmoeten van 
andere mensen maken een 
mens vrolijker”, zegt zij. 
De wandeling, aanvang 10.00 
uur, begint bij het NS-station 
Castricum, is in rustig tem-
po en duurt een uur. Onder-
weg een paar ontspannings-
oefeningen en momenten 
van bezinning. Na afloop is er 
gelegenheid om samen iets 
te drinken in Mezza Luna. 
Aanmelden kan via tel.: 06-
27387548 of natuurinzicht.
net@gmail.com.

Kerst-
wandeling

Castricum - Op zondagmid-
dag 13 december vindt in het 
kader van de Zondagsoci-
eteit een lezing plaats. Va-
nessa van Koppen van Sacré 
Cuisine vertelt over de culi-
naire kersttradities in diver-
se christelijke gemeenschap-
pen uit de wereld. Van 14.00 

Van kerststol 
tot kalkoen

tot 16.00 uur in Dorpshuis De 
Kern. 
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Castricum - Leerlingen die 
op school en thuis worden 
begeleid met de keuze van 
hun vervolgstudie en loop-
baan, vallen minder vaak 
uit in hun vervolgstudie. 
Dat concludeerde de VO-
Raad twee jaar geleden op 
grond van onderzoek. 

De meeste voortijdig school-
verlaters vallen uit op het 
mbo. Daarom is het vak loop-
baanoriëntatie en begelei-
ding (lob) inmiddels verplicht 
in de laagste niveaus van het 

vmbo (basis en kader). Waar-
schijnlijk volgt deze verplich-
ting ook op het hoogste ni-
veau (theoretische leerweg). 
Steeds meer vmbo’s gebrui-
ken de lob-methode van 
Qompas. 

Op 26 november zette Qom-
pas de tweehonderdste 
school die met de online me-
thode werkt in het zonne-
tje. Die dag werden op alle 
acht vestingen van het Clusi-
us College in Noord-Holland 
een taart bezorgd.

Minder uitval op vmbo 

Castricum - Vanuit restaurant 
Johanna’s Hof start op zondag 
20 december een midwin-
terwandeling voor iedereen 
die even de benen wil strek-
ken. Er is een 8 km en een 20 
km wandeling. Beide wandel-
tochten eindigen in strandpa-
viljoen Deining. Op het eind-
punt van de wandeltocht is 
het mogelijk aan te schuiven 
voor een kerstbrunch rondom 
de hout gestookte open haard 
met uitzicht op de branding 
van de Noordzee. 

Onderweg treffen de wande-
laars midwinterhoornblazers 
aan op hun pad. Zij blazen 
om beurten de Oale of de Nije 
roap, een traditioneel gebruik 
om in de advent de klanken 

Midwinterhoornwandelingen

van de midwinterhoorn ten 
gehore te brengen. Het doel 
van het midwinterhoornbla-
zen is van oudsher het verja-
gen van boze geesten en het 

aanroepen van de komst van 
het voorjaar. 
Opgeven via info@sportwan-
delschool.nl of 0229-239447 
tot 18 december.

Castricum - Projectkoor 
Castricum heeft sinds 2010 
al diverse succesvolle pro-
jecten georganiseerd. Hoog-
tepunten zijn zeker de kerst-
projecten en -concerten die 
dit jaar voor de vijfde maal 
plaatsvinden. Het projectkoor 
wordt gevormd door ruim 75 
deelnemers uit de hele re-

gio. Steeds worden bijzon-
dere klassieke- en lichtvoeti-
ge composities geselecteerd 
die in zes weken worden in-
gestudeerd. Binnenkort zal 
Castricum-TV de dvd van het 
kerstconcert 2014 in zijn ge-
heel uitzenden.

Dirigent is Cees Brugman. 

Kerstconcert van het 
Projectkoor Castricum

Gedurende vele jaren was 
hij dirigent van bekende or-
kesten en koren waarmee hij 
concerten heeft gegeven in 
binnen- en buitenland, even-
als voor radio en televisie. 
Medewerking wordt verleend 
door de professionele so-
praan Ineke Baksteen en een 
koperkwintet van Alkmaar 
Brass. Pianist is Gijs Braak-
man. Tijdens zes weken is 
opnieuw een boeiend reper-
toire ingestudeerd door het 
koor. Met onder meer het be-
faamde Transeamus van Hu-
bert Cuypers, Panis Angeli-
cus van Cesar Franck, Happy 
Christmas – War is Over van 
John Lennon, carols en nog 
veel meer. Het kerstconcert 
'A Child is Born' vindt plaats 
op zondag 13 december om 
14.30 uur in de Maranatha-
kerk. Kaartverkoop bij de 
kerk vanaf 13.30 uur. Reser-
veringen : Aad Zonneveld, tel. 
0251-656907 en Ina Nieu-
wenhuis 072-5052537. 

Castricum - Op 4 novem-
ber werd er door een groep 
van maar liefst 25 kandida-
ten voor het A-diploma af-
gezwommen. Dit waren: Vy-
an Bakker, Alissa Boon, Tijs 
Brakenhoff, Mats Bruggeling, 
Stef Buur, Dani Dalmolen, 
Stan Dekker, Isa van Duin, 
Jacky Esser, Maartje Fes-
si, Sam Groot, Kyra Hartman, 
Roosmarijn Huitenga, Zoë 
Karsten, Isis Koopman, Nina 
Leijen, Mila Lindeman, Julia 
Lowie, Jim Luttikhuizen, Fen-
ne Schipper, Ole Snuif, Fien 
Van Ballegoijen De Jong, Ki-
ara de Vink, Tobias Wensveen 
en Bas Winder. Heel trots na-
men ze allemaal hun eerste 
échte zwemdiploma in ont-
vangst. 

Op woensdag 11 novem-
ber hebben negentien kan-
didaten hun B-diploma be-
haald. Dit waren: Stef Bak-
ker, Leah van den Berg, Hugo 
Broos, Lara van Dalen, Yfke 
Dekker, Noor Eickhof, Mirthe 
Hoornsman, Floor Jonker, Li-
sa Kohlberg, Jesse Lemmink, 
Koen Ruyter, Dean Scheffer, 
Lola van Schie, Melrose van 
der Spek, Mette Steenber-
gen, Mike Stengs, Jill Wijker, 
Raoul de Wilde en Michelina 
Zelichowska. 

Woensdagmiddag 18 novem-
ber hebben acht kandidaten 
met goed gevolg voor C af-
gezwommen. Amie Carton, 

Lisa Haringman, Sarie Hiem-
stra, Jason Klene, Miquel 
Llama, Tessa Metzelaar, Swe 
Naing en Lucas Vels. 

Op woensdag 25 novem-
ber was er afzwemmen voor 
Zwemvaardigheid en voor 
alle drie de niveaus moch-
ten acht kandidaten afzwem-
men. Deze drie niveaus vol-
gen elkaar in moeilijkheid 
en afstand op. Voor Zwem-
vaardigheid 1 hebben Hielke 
Haasbroek, Harold Hollmann 
en Lotte Rijs afgezwommen. 
Zwemvaardigheid 2 is be-
haald door Kareem Colleye 
en Tim van Egmond, terwijl 
Julie Amende, Steef de Groot 
en Adeline Hollmann aan alle 
eisen voor Zwemvaardigheid 
3 voldeden, waaronder ook 
de vlinderslag.  

Op dinsdag 24 november 
hebben Lena Deen, Rogier 
Dekker, Julius Huisman, Ro-
byn Pannekees, Maud Pee-
ters en Fenna Twisk voor 
het eerste Jip-diploma af-
gezwommen, voor Jip-di-
ploma 2 lieten Julius Huis-
man en Romy Zoon al hun 
vaardigheden  zien en Juli-
us kreeg vandaag zelfs twee 
diploma’s. Boet Stouten-
beek behaalde zijn Jip-diplo-
ma 4. Woensdag 25 novem-
ber hebben Tijn Glorie, Nova 
Hoekstra en Jill de Ruiter tij-
dens hun eigen les hun Jip-
1-diploma gehaald.

Afzwemmers november

Castricum - Een huis dat 
zo duurzaam is, dat je geen 
energiekosten meer hebt. 
Dat is het ideaal dat bin-
nen enkele jaren ook in Cas-
tricum realiteit wordt. Dat 
bleek afgelopen dinsdag-
avond op de avond ‘Zonne-
panelen & Meer’ die de loka-
le energiecoöperatie CALo-

rie in het gemeentehuis or-
ganiseerde. Dat in Castricum 
energieneutraal een populai-
re wens is, bleek uit de grote 
opkomst: 135 mensen lieten 
zich informeren en deelden 
ervaringen. Conclusie: de 
eerste energieneutrale ver-
bouwde huizen in Castricum 
zijn technisch en financi-

Huis zonder energiekosten eel haalbaar binnen twee tot 
vijf jaar. Het aanpassen van 
een bestaande rijtjeswoning 
tot ‘nul op de meter’ gaat nu 
nog zo’n 45.000 euro kosten, 
schatte Cornel Borst van AC 
Borst Bouw. Zo’n verbouwing 
gaat binnen tien dagen. 
Bezoekers van de avond lie-
ten zich inspireren door on-
der andere de bedrijven Zon-
bespaart BV, OIT Technisch 
Installatie Bureau en Greeny 
Bros over warmtepompen, 
zonnepanelen, slimme ven-
tilatie, zuinige cv-pompen, 
warmteterugwinning en an-
dere technieken. De door 
wethouder Ans Pelzer ge-
opende publieksavond was 
de start van een nieuwe zon-
nepanelenactie. Meedoen? 
Ga naar www.calorieener-
gie.nl.
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Prachtige kerstbomen 
bij Frits Janssen!

Akersloot  De kerst is in 
aantocht en bij Tuincentrum 
Frits Janssen staat een ruime 
keuze prachtige kerstbomen 
te wachten. Van de gewone 
spar, de blauwspar, de Ser-
vische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, 
met kluit of in pot. Naast de 
vertrouwde kerstbomen, die 
Dennis ook dit jaar uit het 
Sauerland heeft gehaald, 
verkopen ze hier ook prach-
tige kerstbomen uit Dene-
marken. Bij de kerstbomen-
kwekerij hadden zij de eer-
ste keus om de mooiste bo-
men op het land uit te zoeken 
en te voorzien met een label 
van Frits Janssen. Voor Tuin-
centrum Frits Janssen geen 
kerstbomen van de groot-
handel, maar gewoon verse 
bomen van het land.  
Vorig jaar is Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen be-
gonnen met de verkoop van 
stalen kerstboomstandaards, 
de EasyFix; een kerstboom-
standaard met waterreser-
voir waarmee de boom in 
vijf seconden recht en ste-
vig staat. Verkrijgbaar in ver-
schillende kleuren en maten. 
Dennis boort de kerstboom 
voor, waarna hij eenvoudig 
thuis op de standaard ge-
plaatst kan worden. Boven-
dien worden de bomen gra-
tis verpakt voor handig ver-
voer. Ook brengt het bedrijf 
de kerstboom gratis thuis in 
Uitgeest, Akersloot, Castri-
cum en Heemskerk. 
Om de kerstsfeer compleet 
te maken heeft Tuincentrum 

Tuinaanleg Frits Janssen ook 
een sfeervolle kerstafde-
ling. Voor kersttijd zullen hier 
natuurlijk ook de bekende 
kerststerren, azalea’s, cycla-
men, hyacinten en kerststuk-
jes te verkrijgen zijn. En voor 
wie zelf creatief is, is er een 
ruime keuze uit decoratie en 
insteekmateriaal. 
 
Zondag 6 en zondag 13 de-
cember is Frits Janssen ge-
opend van 11.00 tot 16.00 
uur. Deze dagen is er gra-
tis koffie, warme chocolade-
melk en erwtensoep met wat 
lekkers erbij. Ook brengt de 
kerstman op zaterdag 12 de-
cember een bezoek aan het 
tuincentrum en heeft hij voor 
de kleintjes een presentje 
mee gebracht. Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest 
in Akersloot.  Meer informa-
tie is te vinden op : www.tuin-
centrumfritsjanssen.nl. 

Zonnepanelen vergelijken

Regio - Zonnepanelen kun-
nen vele jaren het beeld van 
de woning bepalen.
Daarom is het prettig als het 
mogelijk is om voor de aan-
koop te weten hoe het er uit 
gaat zien en je niet hoeft te 
kiezen op basis van een plaat-

je in een folder. Bij Greeny 
Bros. aan de A9 in Uitgeest 
wordt een ruime keuze van 
de meest populaire zonnepa-
nelen en montagesystemen 
getoond. De vestiging is van 
dinsdag tot en met zaterdag 
geopend, donderdag is er 

ook koopavond. Een afspraak 
maken is niet nodig.
Zo is het mogelijk om bij 
Greeny Bros. ook de zonne-
panelen uit de Castricum-
se CALorie-actie te zien en 
kan direct vrijblijvend een of-
ferte-aanvraag worden be-
keken. Daarbij kan op basis 
van hoogwaardige luchtfo-
tografie vaak al een vakkun-
dig persoonlijk advies wor-
den gegeven of een afspraak 
worden gemaakt voor het be-
kijken van de mogelijkheden 
bij de woning zelf.
Wie zonnepanelen laat plaat-
sen door Greeny Bros. heeft 
nu nog meer zekerheid over 
zorgeloze stroomopbrengs-
ten. De Noordhollandse zon-
nepanelenspecialist is nu ook 
aangesloten bij Stichting Ga-
rantiefonds ZonneEnergie. 
Het adres is Molenwerf 1-A 
in Uitgeest, voor openings-
tijden zie www.greenybros.
com.

Stiltewandeling
Castricum – Op maandag 7 
december is er weer een stil-
tewandeling in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Verza-

melen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het infor-
matiecentrum
De Hoep aan de Zeeweg in 
Bakkum. De wandeling duurt 
tot circa 11.30 uur. Deelname 

is gratis. Na afloop is er ge-
legenheid om, voor eigen re-
kening, samen iets te drinken 
bij Johanna’s Hof. Voor ver-
dere informatie: tel.: 0251 – 
654064.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Suffragette
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 16.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Burnt
zondag 11.00 uur
Son of Saul

vrijdag 18.30 uur
Mockingjay part 2 - 3D

zaterdag 18.30 uur
zondag 13.30 uur

Mockingjay part 2 - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Youth
donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.30 uur

zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Spectre

woensdag 16.00 uur   
Dummie de Mummie 2 

woensdag 13.30 uur 
Mega Mindy vs Rox

woensdag 16.00 uur   
Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)

zaterdag 15.45 uur   
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur     
The Good Dinosaur - 3D (NL)

zaterdag 13.00 uur   
The Good Dinosaur - 2D (NL)
vrijdag  15.45 uur  zaterdag 13.00 uur   

De club van Sinterklaas 
en de verdwenen schoentjes

Programma 3 dec  t/m  9 dec 2015

Strijders Suffragette
Het krachtige drama van 
Sarah Gavron is de eerste 
speelfilm over de werkelijke 
strijders bij de Suffragettes. 
Dat waren niet de hoogopge-
leide vrouwen uit de hoogste 
klassen, maar de arbeidsters 
die ervoeren dat hun vreed-
zame protesten tot niets leid-
den. De enige kans op ver-
andering die overbleef was 
radicalisering en geweld. In 

hun strijd voor gelijke rech-
ten zetten zij alles op het 
spel: hun banen, hun gezin-
nen, hun kinderen en hun 
leven. Maud was zo’n strij-
der. Het verhaal van haar ge-
vecht voor vrouwenrechten is 
meeslepend en schokkend 
als een thriller; en tegelijker-
tijd hartverscheurend en in-
spirerend. Met onder andere 
Meryl Streep. 

In dit nieuwe Sinterklaas-
avontuur, de verdwenen 
schoentjes, schrikt de Club 
van Sinterklaas zich een 
hoedje. Ze laten trouw ca-
deautjes achter in de schoen-
tjes van kinderen, maar die 
worden gestolen en de pie-
ten krijgen de schuld. Zou 
Kornee Kwastenbroek er 

Club van Sinterklaas
iets mee te maken hebben? 
Kornee is nu speelgoedma-
ker, maar als kind werd zijn 
schoentje altijd ‘per onge-
luk’ overslagen. Nu heeft hij 
moepies gemaakt; speel-
goedknuffels die doen wat hij 
zegt. Wil hij wraak nemen op 
Sinterklaas en laat hij daarom 
schoentjes leegstelen? 

Gamma gestart met 
verkoop kerstbomen

Heemskerk - Gamma 
Heemskerk heeft nu ook 
kerstbomen in het assorti-
ment. Woensdag is de ver-
koop gestart van mooie 
Nordmannen in twee soor-
ten en in verschillende hoog-
tes. Deze zeer naaldvaste bo-
men zijn er al vanaf 11,95 eu-
ro en worden gratis ingepakt 
en ingeladen. Natuurlijk is bij 
Gamma Heemskerk ook de 
bijpassende versiering ver-
krijgbaar, er zijn drie verschil-

lende thema’s. Deze maand 
wordt ook een leuke actie 
gehouden in de winkel. Van-
af week 51 zijn er veertien 
speciale kerstballen te vin-
den met letters erop. Van de-
ze letters kan een woord ge-
maakt worden en dat woord 
vormt weer de basis voor een 
slagzin. De inzenders van 
de slagzinnen maken kans 
op leuke prijzen. Gamma 
Heemskerk is gevestigd aan 
De Smidse 15-17.

Heiloo - Op 13 december 
vindt het derde zondagmid-
dagconcert plaats in de Witte 
Kerk. Bamestra Nova is terug 
voor een decemberconcert. 

Kerstconcert Bamestra Nova
Het ensemble brengt een af-
wisselend kerstprogramma. 
Aanvang 15.00 uur. Reserve-
ring via www.concertenwitte-
kerk.nl of 06-45184525.
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Fjoertoer memorabel
Egmond - Afgelopen zater-
dag heeft het Castricumse 
Kunstenaarscollectief CAK-
two met Marina Pronk, Be-
rend Wijers en Peter Rijke 
met hun project ‘Kun je een 
rups leren vliegen?’ groots 
uitgepakt tijdens Fjoertoer 
Egmond. Dit evenement staat 
bekend als een sprookjes-
achtige avondwandeltocht 
vol beleving en emotie waar-
bij dit jaar ook doorzettings-
vermogen en nodig was. De 
derde editie van de Fjoer-
toer Egmond, intussen de 
Stoertoer genoemd, zullen 
de 7.000 deelnemende wan-
delaars maar ook de vrijwil-
ligers en kunstenaar die ver-
antwoordelijk waren voor de 
lichtacts, niet snel vergeten. 
Er waren routes van 13, 19 
of 25 kilometer uitgezet met 
langs de route maar liefst 75 
lichtacts. Door de barbaar-
se en steeds slechter wor-
dende weersomstandighe-
den moest de organisatie het 
evenement voortijdig beëin-
digen.
Peter, Berend en Marina wa-
ren verantwoordelijk voor 
een enorme act waarin het 
proces van eitje, rups, cocon 

tot vlinder in beeld werd ge-
bracht. In de betrekkelijke 
luwte achter de duinen aan 
de Herenweg in Bergen ge-
noten de wandelaars van het 
enorme project van CAKtwo. 
In de aanloop naar het pro-
ject hing her en der een ver-
licht ei en al van verre kwa-
men de drie enorme groe-
ne rupsen in beeld. Dichter-
bij gekomen kon je ze horen 
knabbelen en knagen. Ver-
volgens hingen daar in het 
prachtige bos de verlichte 
coconnen waarbij ‘Decem-
ber’ van George Winston te 
horen was. Veel wandelaars 
namen even de tijd om te ge-
nieten van een welkom mo-
mentje van rust. Tot slot wa-
ren daar de prachtig verlichte 
vlinders afgesloten door een 
projectie van vliegende vlin-
ders die in het Bergense bos 
verdwenen. 
De grootste vlinder heeft 
CAKtwo in 2014 gemaakt en 
is dit voorjaar neergestreken 
bij botanische tuin ‘de Hor-
tus’ in Alkmaar waar hij vol-
gend seizoen opnieuw te 
zien is. De vierde editie van 
de Fjoertoer is op 26 novem-
ber 2016.

Over de schutting gooien
Terecht is er ook in Castricum veel ophef over het beleid van de (lokale) 
overheid rond de thuiszorg van onze oudere inwoners. Een beleid dat 
tot gevolg heeft dat vele thuiszorgmedewerksters mogelijk ontslagen 
worden en/of een groot deel van hun toch al lage loon moeten inle-
veren. Een beleid dat ook tot gevolg heeft dat ouderen hun vaak enige 
wekelijkse steun en toeverlaat gaan kwijtraken. Een beleid waardoor ze 
worden afgescheept met ontslag, of moeten werken tegen extreem lage 
vergoeding, of waarmee ze hun vaste aanstelling kwijtraken en waar-
door de ouderen een steeds wisselende hulp in hun eigen huis moeten 
toelaten. Ouderen en hun thuishulpen in Castricum komen daartegen 
in verweer, en hoe reageert de verantwoordelijke partij daarop via een 
ingezonden brief in de lokale pers? De oplossing van deze erbarmelijke 
gevolgen legt men nota bene bij de thuishulpen zelf, die hun werkgever 
maar aan moeten spreken! Het valt nog mee dat onze ouderen niet de 
schuld krijgen dat zij hun hulpen moeten aanspreken, die op hun beurt 
hun bazen moeten aanspreken et cetera. De politiek gooit hun eigen 
problemen steeds bij een ander over de schutting en wast de eigen 
handen in onschuld.
Maar wie heeft nu dit hele traject, met mogelijk zeer desastreuze gevol-
gen, in gang gezet? Om te beginnen de minister van financiën de heer 
Dijsselbloem (PvdA) die niet de organisatie van de zorg heeft verbeterd, 
maar simpel de financiën heeft gekort. Daarna de staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Welzijn, de heer van Rijn (PvdA) die simpel de fi-
nanciële korting doorvoert, zonder aan te geven hoe het dan wel moet 
en met voldoende geld om dat dan te realiseren. Dat laat hij aan de lo-
kale wethouders over, die mogen het uitzoeken en uitvechten, desnoods 
met demonstraties en/of bij de rechter. Die lokale wethouder (PvdA) 
legt het weer neer bij de gemeenteraad, de raadsleden (PvdA) gooien 
het nu weer via een ingezonden brief over de schutting bij de thuiszorg-
medewerksters.
Wat hierbij opvalt is dat het hele bestuurlijke overheidstraject bestaat 
uit politici van één politieke partij. Kennelijk weten ze zelfs niet binnen 
die ene partij, hoe ze de door hen gewenste reorganisatie zó moeten 
doorvoeren, dat dit niet over de ruggen van vele ouderen en hun vaste 
thuiszorghulpen gaat. Het is blijkbaar makkelijker scoren over de rug-
gen van hardwerkende laaggeschoolde hulpen, dan je eigen invloed en 
macht op alle niveaus zo uit te oefenen dat met name de gewenste 
korting op overhead en topsalarissen wordt gerealiseerd. Dat is volgens 
hen immers de echte oplossing. Heeft die partij al eens uitgerekend of 
met alléén die korting al hun financiële wensen kunnen worden gerea-
liseerd en als dat zo is, waarom richt je je als overheid je pijlen dan niet 
gericht op die kennelijke overtollige overhead en top, maar schiet je met 
hagel op de meute? Er ontstaat immers nagenoeg géén maatschappe-
lijke onrust als die overhead wel gericht zou worden aangepakt en men 
gelijktijdig de ouderen en hun thuishulpen met rust laat. Hen de schuld 
in de schoenen schuiven, terwijl je zelf alle machtsposities bekleed om 
een beleidswijziging op een fatsoenlijke manier door te voeren: de poli-
tiek moet zich hiervoor diep schamen.
Hans van Balgooi. 

Castricum - De eerste aan-
bieders van jeugdhulp teken-
den donderdag 26 november 
de overeenkomsten met de 
samenwerkende gemeenten 
in de Regio Alkmaar. waar-
onder Castricum. Met een 
enkele aanbieder voert Regio 
Alkmaar nog uitwerkingsge-
sprekken. Zorgaanbieders 
zijn onder andere geselec-
teerd op aanbod, kwaliteit en 
tarieven.
De gemeenten kopen voor 
2016 gezamenlijk jeugdhulp 
in. Op deze manier willen zij 
ervoor zorgen dat het aanbod 
voor cliënten en de toegang 
tot hulp in de gehele regio 
gelijkwaardig, vernieuwend 
en van hoge kwaliteit is. Ook 
verwacht Regio Alkmaar op 
deze manier binnen het bud-
get te kunnen inkopen.

Jeugdhulp

Geen punten voor FCC

Castricum - Weer geen 
overwinning voor FC Castri-
cum. FC Castricum creëer-
de aardig wat kansen, maar 
na negentig minuten stond 
er 3-0 voor EDO op het sco-
rebord. De rust kwam na en-

kele gemiste kansen over en 
weer met een 0-0 stand. Cas-
tricum begon goed aan de 
tweede helft. Een goeie pass 
van Maarten op Sebastiaan 
maakte dat de goed spe-
lende keeper van EDO in de 

tweede minuut al een bal van 
de lijn moest halen. Ook een 
mooie pass van Daan Ha-
maker op Sebastiaan Weber 
werd niet met een doelpunt 
afgerond. 
Na slecht verdedigen van 
FCC scoorde EDO in de 54e 
minuut 1-0. Toen in de 61e 
minuut Elario alleen voor de 
keeper kwam, redde de kee-
per weer en de stand bleef 
1-0. Tot in de 65e minuut toen 
EDO opnieuw scoorde: 2-0. 
Castricum bleef hardnekkig 
aandringen. In de 79e minuut 
volgde een gele kaart voor 
Stephan vanwege te hard in-
komen.  Een mooie, strakke 
corner van Thom Helling le-
verde geen doelpunt op. Na 
een snel uitgevoerde corner 
werd het in de 88e minuut 
3-0 voor EDO en staat FCC 
weer met lege handen.

Bizar poppentheater 
bij Dorpsstraat23

Castricum - ‘Punch & Ju-
dy in Afghanistan’ vertelt het 

verhaal van een poppenspe-
ler, die gaat optreden in Ka-
boel voor de westerse ge-
meenschap. Een jeugdi-
ge delinquent gaat met hem 
mee. Punch & Judy in Afgha-
nistan is in met veel succes 
gespeeld overal in Europa. 
De voorstelling komt terug 
op het repertoire van Nevil-
le Tranter en zijn Stuffed Pup-
pet Theatre. Het optreden op 
8 december in Dorpsstraat23 
is voor Tranter een gelegen-
heid om in informele sfeer 
weer vertrouwd te raken met 
de voorstelling. De voorstel-
ling is Engelstalig. Reserve-
ren kan via frank@boske.nl.

Castricum - Op zater-
dag 19 december vindt voor 
de vijftiende keer Candle-
light Shopping plaats in het 
dorpshart van Castricum. Een 
gezellige koopavond in kerst-
sfeer met allerlei activitei-
ten zoals muziek, kersttrein-
tje, Kerstman, levende kerst-
stal, Santa Run en nu ook 
een knusse kerstmarkt onder 
de luifels van de Torenstraat. 
Het evenement wordt geor-
ganiseerd namens het on-
dernemersfonds en de win-
keliers van Castricum. Voor 
die kerstmarkt zijn nog kra-
men beschikbaar. Kosten 
voor een kraam zijn veertig 
euro, aanmelden kan via ma-
riekekerssens@gmail.com.

Huur een 
kerstkraam 



Castricum - De leden van 
D66 Castricum hebben afge-
lopen woensdag een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe pen-
ningmeester gekozen. Nieu-
we voorzitter is Jan Schipper. 
Jan is al een flink aantal ja-
ren actief, onder meer als ta-
felvoorzitter van de fractie-
vergaderingen. 
Evert Castelein, afkomstig uit 
kern Limmen, wordt penning-
meester. Evert is veel betrok-
ken bij de fractie en komt nu 
het bestuur versterken. Bei-
den volgen Frans van Essen 

op, die enige tijd een dub-
belrol vervulde. Frans moest 
stoppen vanwege een over-
volle werkweek. Piet Geer-
ke werd herkozen als be-
stuurslid communicatie. San-
der Gundogan blijft secreta-
ris, Joke van de Waal blijft al-
gemene zaken doen. 
Eén van de boeiende taken 
die er liggen is de afstem-
ming in de BUCH-gemeen-
ten. op de foto v.l.n.r.: Piet 
Geerke, Sander Gundogan, 
Jan Schipper, Joke vd Waal, 
Evert Castelein.

Castricum - Wekelijks wordt 
op dinsdagavond een spel-
letjesavond gehouden voor 
mensen met een  beperking 
in Castricum. Keezen, Uno en 
sjoelen worden dan met veel 
plezier  beoefend. Wie het 
leuk vindt ook naar de spel-
letjesavond te komen is wel-
kom. De spelenavonden zijn 
van 19.00 tot 21.00 uur. Vrij-

Spelletjesavond voor 
mensen met beperking

Hans Kaandorp 
erelid Vitesse

Castricum - Maandag 2 no-
vember is de Algemene Le-
denvergadering gehouden 
bij Vitesse ‘22. Klaas Mantel 
werd verkozen tot lid van ver-
dienste en Pieter Brakenhoff 
werd ‘Vrijwilliger van het jaar’.
Voorzitter Hans Kaandorp is 
tot erelid van Vitesse’22 ge-
huldigd. 

Verdiende certificaten
Castricum - Vitesse ’22 is momenteel bezig om het jeugd-
kader in zijn geheel op te leiden. 

Vanaf oktober zijn er in eerste instantie 25 jeugdtrainers/lei-
ders, verdeeld over twee groepen, actief beziggeweest met 
het begeleiden, trainen en coachen van jeugdspelers. De 
cursus stond onder de leiding van Jamel Rikkers, bekend 
KNVB-trainer, ondersteund door Peter Lambert.  22 deel-
nemers hebben de cursus met goed gevolg doorlopen en 
daarmee het welverdiende certificaat hebben verdiend.

Castricum - Zondagochtend 
6 december is er weer gele-
genheid om samen met an-
deren inzichtmeditatie te be-
oefenen. Vipassana of inzicht 
meditatie is een eenvoudige 
en krachtige vorm van medi-
tatie, waarvoor iedereen, on-
geacht levensovertuiging kan 
kiezen. De ochtend wordt be-

geleid door Bianca Verme-
ij en Anneke Breedveld en 
vindt plaats in het Yoga2Go, 
Pernestraat  31 van 10.00 
uur tot 12.00 uur. Er wordt 
een bijdrage gevraagd van 
vijf euro om de huur van de 
ruimte te bekostigen. Infor-
matie: bvermeij@telfort.nl of 
06 49149542.

willigers begeleiden de ac-
tiviteit. De organisatie is in 
handen van Welzijn Castri-
cum en SIG, de regionale or-
ganisatie voor ondersteuning 
van mensen met een beper-
king. Voor meer informatie 
en aanmelden: Welzijn Cas-
tricum,  tel.: 0251-656562 of 
mvamerongen@sig.nu. Foto: 
Nico Lute.

Castricum - Op zaterdag 12 
december wordt de jaarlijk-
se kerstmarkt gehouden in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
van 16.30 uur tot 19.30 uur. Er 
zullen veel kraampjes staan 
met handgemaakte kerstar-
tikelen.
De kraampjes zijn inge-
richt door instellingen die 
een goed doel vertegen-
woordigen, zoals Wereldwin-
kel Limmen, Rode Kruis, SIG 
en Straatkinderen van Ka-
thmandu. Ook Stichting WOL 
is aanwezig. Deze Stichting 
ondersteunt onderwijspro-
jecten in Burkina Faso, West 
Afrika. Ook staan er kraam-
pjes met verkoop van zelfge-
maakte vilten artikelen, pad-

denstoelen, schaapjes, enge-
len, sieraden en artikelen uit 
Zuid-Afrika. In de kas verko-
pen de vrijwilligers vogelvoe-
derbakjes, vogelhuisjes, pin-
daslingers, kerststukjes en 
kerstlichtjes. Allemaal zelfge-
maakt. De opbrengst hiervan 
is voor de Tuin.
Voor kinderen is er binnen 
een knutselhoek waar kerst-
sterren gemaakt worden. Vi-
oolgroep Christmas Fieddlers 
is er, Carol Singers, kinder-
koor Mucicstar en het jeugd-
orkest van Emergo. De Carol 
Singers geven ook een con-
cert op zondagmiddag 13 
december in de Dorpskerk in 
Castricum. Glühwein maakt 
deze avond compleet. 

Kerstmarkt in de Tuin 
van kapitein Rommel

Castricum - Welzijn Castri-
cum en Bibliotheek Kenne-
merwaard organiseren iede-
re eerste donderdagochtend 
van de maand een program-
ma voor senioren met als ti-
tel: De Ochtenden. Vanessa 
van Koppen van Sacré Cui-
sine vertelt alles over Sin-
terklaas en laat de bezoe-
kers diverse zoete lekkernijen 
proeven. De lezing en proe-
verij vindt plaats op donder-
dag 3 december van 10.00-
12.00 uur in de bibliotheek 
van Castricum. Vooraf aan-
melden is gewenst en kan 
bij de bibliotheek via 0251-
655678 of castricum@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Lezing en 
proeverij Sint

Castricum - Op 23 novem-
ber tussen 19.30 en 20.00 
uur werd een raam inge-
slagen van een pand op de 
Dorpsstraat. De politie trof 
een man aan die voldeed 
aan het opgegeven signa-
lement. Hij werd aangehou-
den. Een dag later werd tus-
sen 0.00 en 6.30 uur inge-
broken in een woning aan 
de Lydweg in Akersloot. Via 
een raam is er toegang tot de 
woning verkregen. De weg-
genomen goederen zijn een 
fiets, fotocamera, computer 
en geld. Woensdag 25 no-
vember vond omstreeks 7.45 
uur een aanrijding met plaats 

op de Provincialeweg. Een 
automobilist verleende bij 
het afslaan naar een zijweg 
geen voorrang aan een fiet-
ser. De fietser is nagekeken 
door ambulancepersoneel en 
hoefde niet mee naar het zie-
kenhuis. 
Op 28 november rond 18.15 
uur ontdekte een bewo-
ner van een woning aan de 
Hogeweg in Limmen dat er 
een poging inbraak was ge-
pleegd. Geprobeerd is om 
via een raam op de begane 
grond binnen te komen. Ge-
tuigen kunnen contact opne-
men met de politie via 0900-
8844. 

Vandaal, inbraak en ongeval 

Akersloot - In het kerk-
je aan het Dielofslaantje be-
gint op vrijdag 18 december 
om 19.30 uur de jaarlijkse 
kerstsamenzang georgani-
seerd door het Oecumenisch 
Beraad Akersloot. Acapella 
vrouwenkoor Femmes Voca-
les zingt. Na afloop is er war-
me chocolademelk, met een 
kerstkransje. De toegang is 
gratis, maar een donatie voor 
Stichting Vluchtelingenwerk 
Nederland wordt op prijs ge-
steld.

Kerstsamenzang
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Huidig beleid kost banen
Vrijdag bereikte ons het trieste nieuws dat TSN uitstel van betaling 
heeft aangevraagd. Meestal mondt zo’n situatie uit in een faillis-
sement en hierdoor staan 12.000 banen bij TSN op het spel. TSN 
verklaart het personeel niet te kunnen betalen van de lage bedragen 
die de gemeentes eisen bij de aanbestedingen. 
In Castricum liet de wethouder noteren ‘trots te zijn op haar beleid’ 
en ze vond dat er met het lage aanbestedingsbedrag ‘volgens de 
CAO kon worden uitbetaald’. Dit blijkt dus niet het geval te zijn, 
gezien de werkgelegenheid die nu verloren gaat. Het aanbeste-
dingsbedrag is  te laag was om de huidige banen te kunnen be-
houden. De FNV werd bereid gevonden om uiteen te zetten op 
welke punten het Castricumse beleid tekort schoot. De aanwezige 
raadsleden waren zichtbaar onder de indruk van deze uiteenzetting. 
Op de VVD en D66 na waren alle partijen hierbij aanwezig. De SP 
hoopt dat het College terug wil komen op het besluit en op zoek 
gaat naar mogelijkheden die er nog zijn om dit banenverlies terug 
te dringen. We gaan er vanuit dat het College het met de SP eens 
is dat mensen beter kunnen werken in plaats afhankelijk te worden 
van een uitkering. Daarbij is het al niet eenvoudig de al bestaande 
werkloosheid in onze gemeente terug te dringen. De nieuwe aan-
bieder neemt de werkneemsters uitsluitend aan in de lage schaal 
FWG10 en in kleine en flexibele contracten. Het salaris van de me-
dewerkers met banen die nu dus ‘te duur zijn’ waren al zo laag dat 
niet alle medewerkers er hun rekeningen van konden betalen. We 
nemen aan dat niemand enthousiast wordt van deze ontwikkelin-
gen gezien alle negatieve gevolgen voor banen, inkomens, en het 
in veel gevallen verdwijnen van de vaste huishoudelijke hulpverlener 
bij een cliënt. De SP zal hier aandacht voor blijven vragen en blijven 
zoeken naar een weg om dit beleid positief te beïnvloeden.
SP-Castricum. 

Voor dubbeltje 
op eerste rang

Als ervaren thuiszorgmede-
werker wil ik toch even rea-
geren op de ingezonden brief 
van  de PvdA; investeren in 
mensen in plaats van in ste-
nen. Ten eerste heeft Buurt-
diensten, die nauwelijks over-
head heeft en niet in stenen 
investeert, niet meegedaan 
met de aanbesteding, omdat 
het gewoon niet kan voor het 
bedrag wat de gemeente aan-
biedt, dus echt een flauwe-
kulopmerking van de PvdA.
Er komen nu veel meer men-
sen van HH1 in HH2 terecht 
na het keukentafelgesprek. 
Dat betekent dus ook dat de 
thuiszorgorganisaties jaren-
lang tekort geld hebben ge-
kregen en dat de gemeente 
voor een dubbeltje op de eer-
ste r ang heef t gez eten.                        
Ook het wijkgericht aanbe-
steden betekent geen keuze-
vrijheid voor de cliënt. Maar 
ook de medewerkers worden 
de klos omdat er geen vas-
te contracten worden gege-
ven. Flexcontracten tussen de 
twee en twintig uur, daar kan 
je niet van rondkomen. Banen, 
banen, banen, ik hoor het ze 
nog roepen met Agnes  Jon-
gerius als gast in Castricum. 
Nou dit zijn geen echte ba-
nen, maar flutbanen. Het kost 
de gemeenschap veel meer 
als de cliënt langer in een zie-
kenhuis moet liggen, omdat er 
geen goede hulp is.
Linda Louwe.

Verantwoordelijkheid
In de korte reactie van de twee leden van de PvdA-fractie op 
de onrust onder kwetsbare mensen komt maar liefst vier keer 
het woord verantwoordelijkheid voor en vier keer dat iets moet. 
Maar wat staat er nu eigenlijk? Niets.  Prietpraat van bestuur-
ders. ‘Verantwoordelijk’ is VVD-taal. Om problemen die er zijn 
af te schuiven naar anderen. Waar is het sociale gezicht van de 
PvdA? Verloren gegaan bij de marktwerking en de omhelzing 
van de VVD. ‘Niet door de salarissen en arbeidsvoorwaarden te 
verslechteren….’, laat me niet lachen. Dat is nu juist wat er overal 
gebeurd. Wie zijn altijd de dupe PvdA? Dat zijn de mensen aan 
de onderkant van de samenleving. Daar wordt de verantwoorde-
lijkheid op afgewenteld. Het afvoerputje, zie Bangladesh (textiel 
en milieu), zie China (milieu en arbeidsomstandigheden en in ei-
gen land de ZZP-ers, die veelal voor hongerlonen worden uit-
gebuit en zie de zorginstellingen/thuiszorg. Niet het  beste be-
drijf krijgt een aanbesteding, maar het goedkoopste. Denk aan 
de Fyra. Veel beloftes van de PvdA zoals 125.000 arbeidsplaat-
sen voor gehandicapten. Waar zijn ze? Sociaal? Kom nou. ‘Sala-
rissen aan de top omlaag te brengen…’ Hoe dan PvdA? De ver-
schillen worden alleen maar groter. Er wordt door de gemeen-
te Castricum 30 miljoen uitgegeven in het sociale domein (de 
woordkeus alleen al). Maar wat zegt dat nu helemaal? Geen en-
kele vergelijking en context. Schermen met cijfers om indruk te 
maken. ‘De zorgmedewerkers zullen hun eigen werkgever moe-
ten aanspreken op hun verantwoordelijkheid.’ Ze hebben in deze 
vercommercialiseerde wereld wel wat anders te doen, willen ze 
hun hoofd boven water houden. Als iedereen tegen elkaar wordt 
uitgespeeld kunnen ze ook geen vuist maken. Geef ze hulpmid-
delen om dat te doen. Alleen maar zeggen dat ze dat moeten, 
dat schiet niet op. Het hele stukje in de Castricummer is bedoeld 
om het eigen politieke straatje schoon te vegen.
Ward Maier.

Investeren in mensen in 
plaats van in stenen

Niet de thuiszorgmedewerkster zijn verantwoordelijk voor dikke 
salarissen en dure stenen, maar de politiek zelf is hier schuldig 
aan. Na het realistisch en op ware feiten gebaseerd  stuk van de 
hr M.Brakenhof in de Castricummer  van twee weken geleden 
meenden twee raadsleden van de PvdA deze week hier tegen in 
het geweer te moeten komen. Dat ze hierin hun PvdA wethou-
der in bescherming nemen kan ik billijken, maar de onderbou-
wing van het e.e.a slaat als een tang op een varken en vind ik 
kwetsend naar de medewerkers van de thuiszorg. Geen woord 
over de eigen landelijke politieke verantwoordelijkheid voor de 
hoge salarissen in de Zorg door het  creëren en in stand houden 
van de marktwerking hierin. Geen woord over de rol van hun ei-
gen politieke partij bij het dumpen van de zorg bij de lokale over-
heden. Nee het is de schuld van de werknemers bij zorgaanbie-
ders zoals TSN. Zij hadden ervoor moeten zorgen dat hun werk-
gevers niet zoveel verdienen en in dure kantoorpanden huisves-
ten. 

Als deze raadsleden de moed hadden gehad, dan hadden ze 
hun eigen landelijke politieke leiders ter verantwoording geroe-
pen en hun aangegeven dat dit niet realiseerbaar is zonder dra-
matische  gevolgen zoals nu ook bij TSN zichtbaar is geworden. 
Wat deze gemeenteraadsleden eigenlijk maskeren is de gebrek-
kige kennis van gemeenteraadsleden om in dit soort zware be-
leidsstukken een gewogen besluit  te kunnen nemen. Om deze 
reden heeft de raad dan ook besloten om een mandaat af te ge-
ven aan de wethouder en de bestuurlijke werkorganisatie van de 
BUCH. Het resultaat hiervan is dat de getroffen werkneemsters 
(ondanks het in gesprek zijn hierover door de wethouder) ge-
woon hun baan verliezen, mogen solliciteren bij Axxicom en daar 
wellicht opnieuw worden aangenomen, maar veelal tegen een 
lager salaris en een tijdelijk contract. Het valt in ieder geval een 
aantal politieke partijen te prijzen dat ze na het realiseren van de 
gevolgen van hun besluit het uiterste hebben geprobeerd om 
het debat hierover alsnog te openen. Een zin in de aanbesteding 
was n.l. genoeg geweest om de werkneemsters van zorg aan-
bieders zoals de VIVA zorggroep met hun arbeidsvoorwaardelij-
ke rechten te doen overgaan naar Axxicom,welke nu de aanbe-
steding heeft gewonnen. Dat deze regel ontbreekt is geen foutje 
maar m.i. bewust gedaan. Had deze regel er wel ingestaan dan 
had Axxicom niet ingeschreven voor 21 euro per uur maar voor 
23 of 24 euro per uur (landelijk uur norm voor kwaliteit in zorg 
en bijbehorende  arbeidsvoorwaarden). De kans zou dan groot 
geweest zijn dat de zorg in handen was gebleven van o.a  TSN 
De problemen met het financieren  hiervan begrijpen wij als bur-
gers heel goed, maar dan had het deze gemeente die zo prat 
gaat op burgerparticipatie gesierd als zij hierover met de burgers 
in overleg was gegaan en de dilemma’s waar zij voor staan had 
gedeeld. Daarna hadden zij hierover een weloverwogen besluit 
kunnen nemen. Nu is het te laat, het besluit is genomen en ve-
le thuisverzorgsters en hun klanten gaan een vervelende en on-
zekere kerst tegemoet.

Wij als vakbond zullen nu de juridische weg gaan bewandelen 
om voor onze leden dit besluit alsnog van tafel te krijgen en/of 
voor hun belangen op te komen. Wij hebben daarvoor wel de 
deskundigheid in huis en ook de benodigde middelen en die zet-
ten we hier graag voor in. Wordt dus vervolgd.

Op persoonlijke titel, Hans Hoek,
Lid Algemeen Bestuur van de FNV.

Politiek is schuldig

Vorige week stond er in De 
Castricummer een ingezon-
den brief van de de heer Van 
Ooijen en mevrouw Greuter 
van de fractie PvdA. Daar 
stond in dat er in 2016 maar 
liefst 30 miljoen euro binnen 

het sociaal domein door de 
gemeente wordt uitgegeven. 
Aanbieders van zorg en wel-
zijn moeten goedkoper gaan 
werken. Dat houdt in dat wij 
van TSN en VIVA van loon-
schaal vijftien naar loonschaal 

Stevige na-
tuurwandeling  
Regio - Zoals elke eerste 
zondag van de maand wordt 
ook op zondag 6 december 
een IVN-wandeling in de 
Wimmenummerduinen ge-
houden. In de wintermaan-
den start die bij het Nachte-
galenpad, aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef, 
om 11.00 uur. het is een pit-
tige wandeling van, deels 
langs de binnenduinrand, 
deels door open duin. 

Verzamelen bij het informa-
tiebord. Een donatie (richt-
lijn 2,50 euro) wordt op prijs 
gesteld. Opgeven vooraf is 
niet nodig.

tien zijn gegaan, twintig pro-
cent salarisvermindering. 
Door het werk anders te or-
ganiseren en meer verant-
woordelijk bij het personeel 
neer te leggen? Dat hadden 
wij al. Wij zullen onze werkge-
ver moeten gaan aanspreken 
op hun verantwoordelijkheid 
voor eigen personeel? In het 
bedrijfsleven is het: ‘take it or 

leave!’ Aan cliënten wordt ge-
vraagd of zij een bedrag van 
boven de 5.900 euro op hun 
spaarrekening hebben staan, 
hoe onbeschoft kan je zijn! De 
politiek is op rooftocht. Inves-
teren in mensen?

VVD en PvdA jullie hebben de 
zorg kapot gemaakt. 
M. Kaandorp.
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Castricum - Op zaterdag 12 
december biedt Iskra Jazz-
club een avondje jazz met 
jonge muzikanten in Hotel 
het Oude Raadhuis. Eén van 
de meest aansprekende jazz-
pianisten op dit moment is de 
van Duitse origine Franz von 
Chossy. Hij studeerde summa 
cum laude af aan het con-
servatorium van Amsterdam. 
Daarna studeerde hij aan de 
Manhattan School of Mu-
sic in New York bij enkele in-
vloedrijke pianisten. Hij kreeg 
er ook les in filmmuziekcom-

posities, soms duidelijk terug 
te horen in zijn eigen compo-
sities. Hij beschikt over een 
groot talent voor jazzimpro-
visatie. 
Daarnaast heeft hij de afge-
lopen jaren blijk gegeven van 
een groot vermogen tot het 
schrijven van boeiende en 
aansprekende jazzcomposi-
ties. In zijn trio speelt hij sa-
men met Clemens van der 
Feen (contrabas) en Paul 
Wiltgen (drums).  Kaartver-
koop via www.iskra.nl of aan 
de kassa. Aanvang 20.30 uur.

Pianist Von Chossy 
en  vernieuwende jazz

Castricum - Op dinsdag 8 
december is er een Alzhei-
mer Café in Castricum en 
het onderwerp is: ‘Hulp van 
het sociaal team bij demen-
tie’. Dementie kan heel con-
fronterend zijn. Soms zijn er 
vragen waarbij het antwoord 
niet zo snel gevonden is. Dan 
is het fijn om te weten dat er 
een sociaal team bestaat die 
kan helpen met ondersteu-
ning, begeleiding en advie-
zen. De gespreksleider van-
uit Alzheimer Nederland, af-

deling Midden-Kennemer-
land, verstrekt samen met 
een medewerker van Socius 
Maatschappelijk Dienstver-
leners informatie over het so-
ciaal team. Meer weten over 
dit onderwerp? Ga naar het 
Alzheimer Café in Service-
flat Sans Souci, Sans Sou-
ci 113. Het programma start 
om 19.30 uur en duurt tot 
21.00 uur. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.

Hulp van het sociaal 
team bij dementie

Het worden heerlijke feestdagen:

Italiaanse delicatessen 
bij Smeraglia

Regio - Het worden heerlijke 
feestdagen met de Italiaanse 
delicatessen van Smeraglia. 
De importeur, gevestigd aan 
de Lijnbaan 77 in Heemskerk, 
heeft speciaal voor de feest-
dagen een aantal bijzondere 
artikelen in het assortiment 
opgenomen. Ook bestaat na-
tuurlijk de mogelijkheid om, 
samen met het team van 
Smeraglia, een mooi kerst-
pakket samen te stellen.

Het magazijn van Smerag-
lia puilt dezer dagen uit van 
de lekkernijen. Wie in de de-
cembermaand wil eten in Ita-
liaanse stijl doet er verstan-
dig aan even langs te gaan 
en een keuze te maken uit 
het zeer ruime assortiment. 
Nieuw in de collectie is een 
heerlijke truffelsaus, maar 
ook Italiaanse kaas met truf-
fel en peper is er verkrijgbaar. 
Speciaal voor mensen met 
een allergie voor koemelk is 
er nu lactosevrije mascarpo-
ne, ricotta en mozzarella in 
de schappen te vinden. Ook 

is er een zoute ricotta, ge-
maakt van geitenmelk. Liever 
een kopje koffie? Smeraglia 
heeft nu cafeïnevrije espres-
so, je proeft werkelijk geen 
enkel verschil. 
De traditionele grappa, een 
alcoholische drank die zowel 
op zichzelf als bijvoorbeeld 
in de koffie gedronken kan 
worden, is er in verschillende 
varianten. Kies bijvoorbeeld 
voor grappa met viooltjes, of 
met kruiden. En wat te den-
ken van de grissini, een soort 
knapperige broodstengel, 
vergelijkbaar met onze soep-
stengels maar dan op traditi-
oneel Italiaanse wijze gebak-
ken. Ook deze broodstengels 
zijn hier verkrijgbaar. De ech-
te fijnproevers kunnen genie-
ten van diverse soorten verse 
pasta, onder meer met gor-
gonzola of met peer en kaas. 
Natuurlijk is er ook een mooi 
assortiment Italiaanse wijnen 
beschikbaar.
Kijk voor uitgebreide infor-
matie op www.smeraglia.nl 
of bel: 0251 247204.

Castricum - Op het eer-
ste verjaardagsfeest van het 
Bondgenootschap Geletterd-
heid Kennemerwaard heb-
ben op donderdag 26 novem-
ber, tien nieuwe organisaties 
hun handtekening gezet on-
der het convenant waaron-
der Stichting Welzijn Castri-
cum. Het Bondgenootschap 
is een jaar geleden opgericht 
door Stichting Lezen & Schrij-
ven met als doel samen te 
werken in het voorkomen en 
verminderen van laaggelet-
terdheid. Eén van de vele con-
crete acties vanuit het Bond-
genootschap is het oprichten 
van het Taalhuis Alkmaar. Hier 
kan iedereen terecht met vra-
gen over het volgen van een 
cursus of het vinden van een 
taalmaatje.

Geletterdheid

Boerenland 
natuurgebied

Limmen - De gemeen-
te en een Limmense agra-
riër hebben een bijzondere 
pachtovereenkomst geslo-
ten, waarbij het boerenland 
tevens dient als gebied voor 
weidevogels. 
Een en ander komt voort uit 
de verplichte compensatie 
die de gemeente moest le-
veren voor de aanleg van het 
fietspad tussen Castricum 
en Akersloot. De gemeen-
te moet in totaal 9,3 hecta-
re grond compenseren. Dat 
houdt in dat er, in ruil voor de 
grond die het fietspad in be-
slag neemt, op andere plek-
ken grond beschikbaar moet 
komen voor weidevogels. 
De gemeente werkt hier-
in samen met een Limmen-
se agrariër, die grond van de 
gemeente pacht en maatre-
gelen treft om de grond toe-
gankelijk te maken voor wei-
devogels. Hij kan dat doen 
met subsidie van de Provin-
cie Noord-Holland. De over-
eenkomst betreft 7,5 hectare. 
De provincie heeft inmiddels 
ingestemd met de gevon-
den oplossing. De gemeen-
te moet dus nog 1,8 hectare 
compenseren.

Boekje over geschiedenis 
familiebedrijf Borst

Bakkum - Lia de Ruyter 
heeft ter ere van het hon-
derdjarig bestaan van Ho-
tel Borst, nu Hotel Fase 
Fier, een boekje geschre-
ven over de geschiedenis 
van het familiebedrijf. 

,,Ik leerde Borst 26 jaar gele-
den kennen via Jazz in Bak-
kum, de jazzclub die zij, samen 
met Jos van Beest, had opge-
richt. In die jaren heb ik Borst 
ervaren als een warme, gezel-
lige plek, een plek waar ieder-
een zich welkom kon voelen.” 
De huiskamersfeer, en het feit 
dat het zo’n belangrijke func-
tie vervulde in het dorp Bak-
kum, deden haar besluiten om 
voor dit bijzondere familiebe-
drijf , waar nu de vierde gene-
ratie volop aan het werk is, als 
verjaardagscadeau dit boekje 
te schrijven.
In het boekje staan behalve 
veel oude foto’s en artikelen, 
ook leuke verhalen uit vroe-
gere tijden. Ook staat het ont-

staan van het pand beschre-
ven. De lezer krijgt een mooi 
beeld van hoe het familiebe-
drijf, beginnend met grond-
legger grootvader Willem 
Borst, door de jaren heen in 
de familie is gebleven. 

Het boekje is verkrijgbaar bij 
Hotel Fase Fier en bij boek-
handel Laan en kost 9,95 eu-
ro. Foto: Jos Zonneveld.

Akersloot - Milosj van Re-
nesse is donderdagavond 
winnaar geworden van de 
wekelijkse rit om de KPB-
mountainbikecup. Op Sport-
complex de Cloppenburgh 
was hij het direct die het ini-
tiatief op zich nam. Henk Ver-
donk junior werd tweede, 
Henk Louwe derde.

Milosj op dreef
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Castricum - Na het hand-
balvrije weekend van vori-
ge week, aangezien er geen 
scheidsrechter was komen 
opdagen, had CSV/Meervo-
gels energie over. De heren 
1 mannen hadden na twee 
weken weer zin in een potje 
handbal in de tweede divisie 
in Amsterdam tegen het eer-
ste team van US.  

De wedstrijd begon in even-
wicht. Na een kwartier spelen 
wisten de gasten een voor-
sprong op te bouwen. Na de 
stand 6-6 begon CSV/Meer-
vogels aan een schitteren-
de fase met heerlijk handbal. 
Een paar minuten voor rust 
was de stand uitgebouwd 
naar 7-14. 

Geen vuiltje aan de lucht 
dus voor CSV/Meervogels, 
die vervolgens nog een paar 
goals moesten incasseren en 
de rust in gingen met een 10-
15 voorsprong. De tweede 
helft begon fel. US wilde in 

eigen huis duidelijk niet wor-
den weggespeeld door het 
combiploegje uit Akersloot 
en Castricum. En zo werd het 
15-16. CSV/Meervogels wist 
na deze fase zich weer terug 
te vechten en te scoren en 
kon de voorsprong in stand 
blijven. 
Er was weer een voorsprong 
van 15-19 en deze werd op-
nieuw vergroot naar 17-24 
door fijn en krachtig handbal. 
Deze voorsprong van zeven 
goals bleef vervolgens weer 
mooi in evenwicht. Op het 
einde kon US nog een beetje 
terugkomen, maar op voor-
sprong niet meer. De eind-
stand was 24-29 in het voor-
deel van CSV/Meervogels. 
De mannen staan nu met een 
wedstrijd minder gespeeld 
op een vijfde plaats met ne-
gen punten uit acht wed-
strijden en zicht op plek vier. 
De volgende wedstrijd is in 
Akersloot, in sporthal de Le-
lie, op zaterdag 12 december 
om 20.20 uur tegen Hellas 2.

Team CSV/Meervogels 
laat zien wat het kan

Castricum - De uit Castri-
cum en omstreken afkomsti-
ge alternatieve rockband Wa-
vezero heeft een crowdfun-
ding opgezet op Voordekunst 
voor hulp bij het uitbrengen 
van hun opkomende album 
op vinyl. Wavezero is in 2002 
begonnen in de Bakkerij in 
Castricum en heeft de afge-
lopen jaren met hun inten-
se en melancholische live-
optredens op vele nationale 
en internationale podia ge-
staan. De band bestaat uit 
Tom Gaasbeek (zang, gitaar, 
synth), Bas Snabilie (drums) 
en Willem Zevenhuizen (bas). 
De heren zijn in 2012 begon-
nen met de opnames voor 
hun nieuwe album en deze 
zijn op allerlei verschillende 
plekken genomen; van pro-
fessionele studio tot slaapka-
mer.  Naast dat het album di-
gitaal wordt uitgebracht wil 
de band het album graag op 
vinyl uitbrengen en zijn hier-

Crowdfunding Wavezero
voor de actie gestart. Wave-
zero biedt verschillende te-
genprestaties aan, bijvoor-
beeld één van de eerste zijn 
om het nieuwe album te ont-
vangen tot een akoestisch 
optreden in de achtertuin.
De band heeft voor de 
crowdfunding gewerkt aan 
een speciale promotievideo, 
te zien op www.voordekunst.
nl of www.wavezero.nl.

Egmond - Op zaterdag 12 
december organiseert Le 
Champion de Midwinter-
duinloop in Egmond-Binnen, 
met afstanden van 7,6 en 16,8 
km. Het parcours door het 
duingebied gaat over ver-
harde en onverharde wegen 
en over een deel van het Eg-
mond Halve Marathon par-
cours. De winnaars per af-
stand bij zowel de vrouwen 
als mannen komen in aan-
merking voor de prijzen, be-
schikbaar gesteld door Run-

nersworld Zaandam. Inschrij-
ven is mogelijk bij Runners-
world in Zaandam, Haar-
lem en Alkmaar of ter plek-
ke op 12 december. De start 
van beide afstanden is om 
11.00 uur nabij Dorpshuis de 
Schulp. Het dorpshuis be-
staat op 13 december veer-
tig jaar en daarom worden 
er in het weekend van 12 en 
13 december in en om het 
dorpshuis verschillende acti-
viteiten georganiseerd. Foto: 
Frits van Eck.

Inschrijving Midwinter-
duinloop geopend

Castricum - Dat Frans Pe-
perkamp de serie Américain 
beheerst is bekend, maar het 
moet wel lukken en het ver-
eist grote concentratie. 

In de derde beurt tegen Ni-
colás de Hilster vielen de bal-
len goed en kon de carambo-
lemachine z’n gang gaan. Hij 
toverde een serie van 176 uit 
de keu. Hij moest er nog één 
en die mistte hij. Dit was een 
gelukje voor Nicolás want die 

kon nog 22 caramboles aan 
de scorelijst toevoegen  zo-
dat een zeer acceptabel ge-
middelde van acht overbleef. 
Frans speelde met een ge-
middelde van 45. Het ge-
beurde allemaal bij biljartver-
eniging Onder Ons. Wil Snel 
kon weer een mooie partij 
aan zijn lijstje toevoegen. In 
zeven beurten maakte hij ge-
hakt van Arie Liefting. Arie 
maakte in de tweede beurt 
nog wel een mooie serie van 

Frans Peperkamp in vorm 38, maar Wil was hem de 
baas. Wil eindigde deze par-
tij met een moyenne van 8.5. 
John Koelman won in acht 
beurten van kaderspeler Dick 
Pruis. Hij speelde gemiddeld 
ruim elf in deze partij. Dick 
kwam er met een gemiddel-
de van twaalf goed vanaf. 

Alex Völker (kader) had een 
slechte start tegen Wim 
Schermer. Na beurt zes kreeg 
Alex meer gevoel en kon in 
de twaalfde beurt, met een 
serie van 35, de partij op zijn 
naam zetten.   

Castricum - Lisa, Djoe-
ke en Bridget van FCC 
zijn voorlopig geselec-
teerd voor de KNVB on-
der 11/onder 12. Ze krij-
gen van de KNVB 6 trai-
ningen op vrijdag bij Al-
cmaria Victrix en spelen 
een wedstrijd op maan-
dag 14 december tegen 
andere veertien meiden 
die trainen in Velsen. Be-
gin januari wordt er weer 
een selectie gemaakt.
Naast de voetbaltraining 
wordt er ook krachttrai-
ning bijgebracht: de zo-
geheten performance 
training en krijgen ze 
voedingstips. 
Op de foto v.l.n.r.: Lisa 
Stengs, Djoeke de Ridder 
en Bridget Assink.

Geselecteerd 
door KNVB

Castricum - De laatste weken in topvorm zijnde Kees 
Baars, speelde bij biljartvereniging Wik in zijn partij tegen 
Rien Emmerik meer tegen zichzelf dan tegen zijn tegen-
stander. Beide spelers kwamen niet tot hun vereiste moy-
enne en moesten tevreden zijn met maar zeven punten. Jan 
Kamp ging gevoelig onderuit tegen Jan van der Zon. De-
ze pakte tien winstpunten terwijl de andere Jan genoegen 
moest nemen met zes. Hein Kitsz profiteerde van deze mis-
stappen van de leiders, door Gert Lute in een prima partij 
te verslaan. Met deze overwinning nestelde Hein zich op de 
tweede plaats van de ranglijst. 

Verrassend verlies Wik

Bonhoeffer door naar 
finale NK Debatteren

Castricum - Een recordaan-
tal van 124 Nederlandse vo-
scholen debatteerde dit jaar 

op het Nederlands Kampi-
oenschap Debatteren voor 
Scholieren. Scholen uit heel 

Nederland reisden naar Hil-
versum voor de eerste  voor-
ronde afgelopen vrijdag 27 
november, waaronder het 
Bonhoeffer College. De Cas-
tricumse scholieren hebben 
de vijfde plek behaald. Dit 
betekent dat zij zaterdag 23 
januari  in de finale strijden 
om de titel NK Debatteren 
voor Scholieren 2015/2016. 
Het Jac. P. Thijssecollege 
heeft de 26e plek behaald. 

Het is het 18e jaar op rij dat 
het Nederlands Debat Insti-
tuut het kampioenschap or-
ganiseert voor havo/vwo-
scholieren uit de bovenbouw 
en is één van de grootste 
scholierencompetities. Het 
NK Debatteren voor Scho-
lieren bestaat uit drie voor-
rondes en een finale. De tien 
beste scholen per voorronde 
gaan door naar de finale op 
de Universiteit Utrecht.



Castricum - In de aanloop 
naar kerstmis verzorgen de 
Carol Singers en Lady’s Voice 
een winterconcert op zondag 
13 december in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1. Het con-
cert begint om 15.00 uur. 
Lady's Voice is een klein koor 
dat het gehele jaar actief is in 
de regio en een breed reper-
toire heeft. Onder leiding van 
Paul Timmer wordt dit pop, 
jazz, close harmony en soms 
ook licht klassiek repertoire 
wekelijks gerepeteerd. Daar-
naast heeft het koor een ker-
strepertoire. Hans Timmer, de 
broer van dirigent Paul, zorgt  
voor ondersteuning op de 
vleugel. Hij zal ook de Carol 
Singers bij enkele nummer 
begeleiden. 

De Carol Singers  staan on-
der leiding van  Joost Dood-
eman en vormen een gele-
genheidskoor dat alleen rond 
Kerstmis actief is. Dit koor uit 
Heemskerk bestaat inmid-
dels 36 jaar en is toevallig 
ontstaan tijdens een zomer-
vakantie in Engeland. 

Een aantal leden van het eer-
ste uur zingen nog steeds 
vrolijk mee. Ieder jaar wordt 
in tien repetities een aan-
tal nieuwe carols ingestu-
deerd en het vertrouwde re-
pertoire weer opgefrist. Het 
repertoire is veelomvattend 
en loopt van een eenvoudig 
wiegeliedje, religieuze carols 
tot complexe meerstemmige 
concertbewerkingen.  

Sfeervol winterconcert

Castricum - Met nog twee 
wedstrijden te spelen zijn het 
de teams uit Leiden, Hoek 
van Holland en Castricum die 
strijden om een plek in de 
play-offs. CasRC speelde za-
terdag 28 november uit tegen 
de Hookers in Hoek van Hol-
land. Geen gemakkelijke op-
gave. De Hookers waren de 
eerste tien minuten steeds in 
de buurt van de  try-lijn van 
CasRC. Na vijftien minuten 
verdedigen kreeg CasRC een 
penalty-kick, maar Robert 
Samson mistte. In de 24ste 
minuut kwam de Castricum-
se winger Kees Beentjes al-
leen tegenover vier spelers 
van de Hookers te staan. Hij 
wist de baldrager nog wel te 
tackelen maar moest toezien 

dat de getackelde speler de 
bal kon afspelen op één van 
zijn teamgenoten die vervol-
gens vrij eenvoudig een try 
kon drukken. De try werd niet 
geconverteerd. Voor het rust-
signaal kreeg Samson nog 
een herkansing die hij nu 
wel benutte. Ruststand werd 
hiermee op 5-3 gezet. CasRC 
moest in de tweede helft er 
een schepje bovenop gooi-
en. De Hookers strafte deze 
af met een rake penalty-kick 
in de 55ste minuut. De ach-
terstand voor Cas was nu op-
gelopen met vijf punten en 
moest er dus minimaal een 
try met conversion gescoord 
worden. Tot tweemaal werd 
er een try van CasRC afge-
keurd. In de 64ste minuut 

CasRC zonder punten huiswaarts
kwam de doodsteek voor de 
Castricummers na een over-
treding kozen de Hookers er-
voor om de toegekende pe-
nalty-kick te nemen over een 
afstand van ruim 45 meter. 
De kicker was genadeloos 
en bracht de stand op 11-3. 
Om de overwinning mee naar 
Castricum te nemen moest 
er dus nog minimaal een try 
met conversion en penalty-
kick gescoord worden. Cas-
RC staat nu op een zeven-
de plaats en moet zaterdag 
5 december de thuiswed-
strijd tegen RC Eemland uit 
Amersfoort winnen om nog 
een plek bij de eerste zes te 
kunnen veroveren. Op de fo-
to van Theo Beentjes: Mark 
Wokke.

Het openingslied ‘Nowell’ 
is een compositie van Joost 
Doodeman en speciaal voor 
dit concert heeft hij daar een 
bewerking voor driestem-
mig vrouwenkoor aan toe-
gevoegd. Tenslotte mag ook 

samenzang met ons publiek 
niet ontbreken. Toegangs-
kaarten a zijn verkrijgbaar bij 
Twice Women’s Wear, Toren-
straat 36 te Castricum. Voor 
telefonische reserveringen: 
0251-237652.

Castricum - In samenwer-
king met Platform Sport or-
ganiseert Omroep Castricum 
op vrijdagavond 8 januari de 
jaarlijkse huldiging van de 
sportkampioenen uit Castri-
cum. Dat gaat dit keer in een 
nieuwe stijl.
 
In afwijking met voorgaande 
jaren worden de sportkam-
pioenen niet meer door het 
publiek gekozen, maar krij-
gen alle besturen van sport-
verenigingen in Castricum de 
kans een stem uit te bren-
gen op de genomineerde 
kandidaten in alle categorie-
en. De nominaties staan wel 
open voor iedereen. Het gaat 
om de volgende categorieën: 
sportman, sportvrouw, sport-
team, talent of jeugdteam. 
Nominaties dienen vóór 7 
december gestuurd worden 
naar: sportverkiezingen@
castricum105.nl. Geef hier-
bij duidelijk aan om wie of 
welk team het gaat en welke 
prestatie(s) verricht zijn.  
Nieuw is ook de introductie 
van de publieksprijs voor een 
man/vrouw die zich in 2015 
op bijzondere wijze ingezet 
heeft voor een vereniging of 
de sport in het algemeen in 
de gemeente. Dit kunnen bij-
voorbeeld bestuurders, vrij-
willigers, spelers, trainers of 
organisatoren van evene-
menten zijn. Voor deze prijs 
kan ook het publiek nomina-
ties insturen. Stuur de naam 
van de persoon met een kor-
te motivatie naar sportver-
kiezingen@castricum105.nl. 
Zorg ervoor dat de nomina-
tie vóór 7 december binnen 
is. De sportkampioenen wor-
den op vrijdagavond 8 janua-
ri gehuldigd in De Burgerij in 
Limmen.

Sportverkiezing 
nieuwe stijl

Castricum - Afgelopen za-
terdag is het team van M.H.C. 
Castricum Jongens D2 over-
tuigend winterkampioen ge-
worden, met vijf ruime over-
winningen uit vijf wedstrij-
den. Het team is dit seizoen 
als achttal, spelend op een 
half veld, begonnen. Met 
drie versterkingen kon na de 
herfstvakantie een elftal wor-

den geformeerd en gespeeld 
worden op een heel veld. Ook 
toen twee spelers door ope-
raties gedeeltelijk niet kon-
den spelen, bleef het team 
winnen met goed verzorgd 
spel en mooie combinaties. 
Het winterkampioenschap is 
in het clubhuis gevierd met 
met de spelers, een mooie 
beker en oorkonde.

MHCC JD2 kampioen

Castricum - Spelverdeel-
ster Jasmin Luijckx maak-
te na drie maanden bles-
sureleed haar rentree in de 
hoofdmacht van volleybal-
vereniging Croonenburg. Dat 
ging anderhalve set goed. 
Daarna viel Luijckx uit. Haar 
taken werden uitstekend  
overgenomen door Rebec-
ca Boonman. Zij nam samen 
met aanvaller Winnie Assen-
delft  het team op sleeptouw 
en de Castricummers won-
nen de spannende wedstrijd 
met 3-2. In de eerste set was 
Croonenburg goed op dreef. 
Met name Winnie Assendelft 
sloeg de ballen hard in. Aan 
het eind van de eerste set 
haalde coach van der Oute-
naar de spelverdeelster aan 
de kant. Met vijf aanvallers 
en Marije Bloem als gelegen-

heidssetter won Croonen-
burg met 26-24. Halverwege 
de tweede set kwam routi-
nier Rebecca Boonman in de 
wedstrijd. Zij kon het tij nog 
niet keren. De set ging verlo-
ren met 17-25. In de derde set 
ging het draaien met een op-
vallende rol voor Merel Bes-
seling.  Met slimme tactische 
ballen en een paar kill-blocks 
had zij een groot aandeel in 
de overwinning. (25-16). In 
de vierde set bleef het gelijk 
op gaan. Croonenburg kwam 
net te kort en verloor met 
21-25. Croonenburg toonde 
veerkracht en trok de vijfde 
set naar zich toe. Ze wonnen 
met 16-14. Op 12 decem-
ber om 16.30 in  sporthal de 
Bloemen speelt Croonenburg 
de altijd beladen derby tegen 
Zaanstad.

Dames van Croonenburg 
gaan voor winst tegen US
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Burgemeester Mans: ,,We moeten doen wat we kunnen”

Gemeente wil vluchtelingen opvangen 
en statushouders huisvesten

Castricum - ,,De wereld 
staat in brand en alles wat 
wij kunnen doen, is dat klei-
ne flesje water aanreiken. Al-
le beetjes helpen tenslotte. 
Onze middelen zijn beperkt, 
maar vele handen maken 
licht werk.” Burgemeester 
Toon Mans is eerlijk over de 
opvangmogelijkheden voor 
vluchtelingen en zogenaam-
de statushouders in Castri-
cum: ,,Er zijn er weinig, maar 
we gaan doen wat we kun-
nen.” 

,,Vergis je niet, deze men-
sen hebben al zoveel ach-
ter de rug. Je verlaat niet 
zomaar je vaderland, je 
huis, je baan, je familie 
en soms zelfs je gezin. Je 
stapt niet zomaar in een 
boot als je niet kunt zwem-
men. Dan ben je ten einde 
raad en gok je op een be-
tere wereld aan de ande-
re kant van de zee. Waar 
mensen zijn die je wil-
len helpen. En wij moe-
ten doen wat we kunnen 
om deze mensen te hel-
pen. Dat er ook kaf tussen 
het koren zit, daar kunnen 
we niet omheen. Maar de 
mensen die onze hulp echt 
nodig hebben, laten we 
niet vallen.’’ 

Net als de andere gemeen-
ten in de regio ziet ook Cas-
tricum de morele en sociale 
plicht om de vluchtelingen en 
mensen met een verblijfsver-
gunning een (tijdelijk) warm 
‘thuis’ te geven. Het colle-
ge heeft laten uitzoeken wat 
de gemeente daarin kan be-
tekenen. Er is geluisterd naar 
het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) en de 
Veiligheidsregio als het gaat 
om de wensen en eisen. Zij 
maken een onderscheid tus-
sen vluchtelingen en status-
houders. 
Vluchtelingen zijn de men-
sen die asiel willen aanvra-
gen, maar voor wie niet alle-
maal tegelijk plaats is in een 
asielzoekerscentrum. Daar-
naast is er de groep vluch-
telingen die in een asielzoe-
kerscentrum verblijft en van 
wie wordt onderzocht of zij 
een verblijfsvergunning of 
verblijfsstatus krijgen. 
Statushouders zijn mensen 
die een verblijfsstatus heb-
ben en dus in ons land mo-
gen blijven, in principe voor 
een beperkte tijd. Omdat lang 
niet iedereen hier mag blij-
ven, is de groep statushou-
ders aanzienlijk minder groot. 
Maar door toename van het 
aantal vluchtelingen, is ook 

de groep statushouders ge-
groeid. Vooral voor hen kan 
de gemeente iets betekenen: 
zo snel mogelijk voldoen aan 
de huisvestingstaken voor 
deze groep. In 2015 werden 
zestig statushouders opge-
vangen; dat aantal was ge-
baseerd op het inwoneraan-
tal. In de eerste helft van vol-
gend jaar gaat de gemeente 
er 41 huisvesten. Zo komt er 
eerder ruimte in de asielzoe-
kerscentra voor nieuwe in-
stroom van vluchtelingen. 
Mensen met een verblijfsver-
gunning worden gekoppeld 
aan een gemeente, en die 
moet hen met voorrang huis-
vesten. De gemeente wijst 
samen met KennemerWo-
nen, die de huurwoningen in 
de gemeente beheert en toe-
wijst, woningen toe aan sta-
tushouders. Dat is 15-20% 
van de vrijgekomen wonin-
gen. Voor ieder huishouden, 
van gezinnen tot alleenstaan-
den, wordt een passende wo-
ning gezocht. 

,,We kijken samen met Ken-
nemerWonen ook of er snel 
nieuwe huurwoningen kun-
nen worden gerealiseerd. 
Maar in het algemeen is het 
nu zo dat inwoners die wach-
ten op een sociale huurwo-

ning hierdoor iets langer op 
de wachtlijst blijven staan. 
Ik snap dat dat niet leuk is. 
Maar ik vertrouw op mede-
leven met de statushouders, 
die na jarenlang rondreizen 
langs talrijke opvanglocaties 
eindelijk een plek voor zich-
zelf krijgen.’

En dan is er nog de groep 
vluchtelingen die al weken-
lang in onze provincie steeds 
voor een dag of negen in 
een gemeente wordt opge-
vangen. Vaak gebeurt dat in 
evenementenhallen of sport-
hallen. Om ervoor te zorgen 
dat ook de evenementen en 
het sporten niet te lang lig-
gen, verbinden de gemeen-
ten hieraan een maximale 
duur van negen dagen. Deze 
mensen verhuizen dus keer 
op keer naar een andere, tij-
delijke crisisnoodopvang, tot-
dat er een plekje vrijkomt in 
een tijdelijke noopvang, een 
grotere opvanglocatie, zo-
als leegstaande kantoorpan-
den. In deze carrousel van 
crisisnoodopvangen heeft el-
ke gemeente een gelijke ver-
antwoordelijkheid, ook Cas-
tricum. Omdat het eind aan 
de vluchtelingenstroom nog 
lang niet in zicht is, wordt 
verwacht dat binnenkort ook 

een beroep wordt gedaan op 
deze gemeente. Wanneer en 
waar is onduidelijk, daarvoor 
is overleg nodig met COA, 
Veiligheidsregio en beheer-
ders van geschikte locaties 
in Castricum. Tegen de tijd 
dat dit zich voordoet, doet 
de gemeente een beroep op 
vrijwilligers om hierbij te hel-
pen. Via Castricum Verwel-
komt hebben al veel mensen 
zich aangemeld. Mans: ,,Dat 
is fantastisch. Ik hoop dat ze 
ons, of beter nog de vluchte-
lingen, straks willen helpen 
aan een gastvrij verblijf. Dat 
is toch wel het minste wat we 
voor ze kunnen doen.” º

Limmen - Ter gelegenheid 
van het twintigjarig jubile-
um van de stichting Dorps-
hart Limmen wordt op 12 de-
cember de derde feestavond 
gehouden met een optreden 
van The Cats Aglow. 
De naam is ontleend aan een 
van de vele succesvolle lp’s 
die The Cats uit Volendam in 
de jaren 60, 70 en 80 uitge-
bracht hebben. Zo’n 45 hits 

worden komen deze avond 
voorbij. Zeven muzikanten 
zetten met hun jarenlange 
ervaring als eerbetoon aan 
deze Volendamse groep een 
live-act neer met
muziek uit een tijd die, zo-
als bewezen, nooit is weg-
geweest. Aanvang: 20.30 uur 
in De Burgerij. Kaarten in de 
voorverkoop bij Gall&Gall 
Limmen en De Burgerij.

Optreden The Cats Aglow

Castricum - Vrijdag begint 
De Bakkerij het weekend 
met de hiphopbeats van Tribe 
Loves Beats, een avond vol 
live-acts. Wie zijn eigen beats 
meeneemt en inlevert bij de 
dj’s kan een eigen optreden 
geven. 
Daarbij is er een  belangrijke 
rol voor de sub-genres in de 
hiphop. De live-acts van de 

avond zijn No Order, Dawg, 
Robert Helder, D. Kreation, 
3 Post Mortals en D.V.O.D.V. 
Met medewerking van de dj’s 
Midnight en Dokuso. Zater-
dag is er een Pieten kara-
okenacht. Meezingen mag, 
met of zonder microfoon. 

Aanvang beide avonden 
21.00 uur, de entree is gratis. 

Dit weekend hiphop 
en karaoke in BakkerijCastricum – Max Broenink 

(18) en Bram Tabak (17) or-
ganiseren feesten voor jon-
geren onder de achttien jaar. 
Mex Beachbar op de Dorps-
straat stond open voor dit ini-
tiatief waarna er op maan-
dagavond Buona Night wordt 
georganiseerd. Voor de aan-
komende kerstedities van 
21 en 28 december werken 
ze samen met drie andere 
naastgelegen kroegen om de 
capaciteit te vergroten. 

Buona Night in 
kerstsfeer 

Help bij bingo
Castricum - Elke laatste 
maandag van de maand is 
er in Geesterhage een bingo 
voor 55+. 

Er wordt nu gezocht naar 
twee vrijwilligers die de bal-
len willen draaien van 14.00 
tot 16.00 uur. Bel 650673 voor 
aanmelding. De start  is op 
maandag 25 januari.
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