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Geen watervergunning * Gemeente komt met noodplan
Onrust rond strandpaviljoens blijft

Eerder stelde het HHNK dat de 
vier strandtenten minimaal twin-
tig meter richting zee moeten 
opschuiven. De natuurlijke groei 
van het duin, zandaanwas, wordt 
volgens het HHNK belemmerd. 
De gemeente heeft een tijdelijke 
oplossing: de paviljoens kunnen 
acht tot tien meter opgeschoven 
worden, dat past binnen het be-
stemmingsplan. 

‘Voor de winter verhuizen’
Het HHNK vindt die oplossing ac-

ceptabel, mits de verhuizing nog 
deze winter wordt gerealiseerd. 
Volgens wethouder Ron de Haan 
zien de ondernemers dat niet zit-
ten. 
Als het bestemmingsplan wordt 
gewijzigd en de eis van het HHNK 
ingewilligd, dan moeten de mid-
delste strandtenten binnen vijf 
jaar twee keer verkassen. 

De buitenste paviljoens zelfs bin-
nen drie jaar. Zij moeten ook 150 
meter naar de zijkant opschuiven. 

Vragen uit politiek
Het CDA wil opheldering van het 
college en stelt schriftelijk vra-
gen over de kwestie. ‘De pavil-
joens zijn uitgegroeid tot goedlo-
pende bedrijven die na allerlei in-
vesteringen in de panden niet zo-
maar te verplaatsen zijn.’ De par-
tij wil weten wat de gemeente 
kan doen om te voorkomen dat 
de ondernemers twee keer ver-
plaatst moeten worden. 

Ook vraagt het CDA het college 
na te gaan in hoeverre de Castri-
cumse duinen hinder ondervin-
den van de paviljoens en of de 
waterveiligheid daadwerkelijk in 
gevaar komt. (Mardou van Kuilen-
burg, foto: Bert Westendorp)

Castricum - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) verstrekt geen watervergunning aan de vier strandpavil-
joens in Castricum aan Zee. Volgens het HHNK komt de watervei-
ligheid in het geding als de paviljoens op hun huidige plek blijven 
staan. De gemeente komt nu met een noodplan.

Even bijkomen...
Castricum - Zo’n 200 meter ten noorden van strandtent Deining spot-
te Simon Kornblum vrijdag een zeehond die even leek uit te rusten 
op het strand. ‘Hij zag er verder kerngezond uit’, schrijft de fotograaf.

Politie onderzoekt drie incidenten in 
Castricum en Egmond aan den Hoef
Castricum/Egmond aan den 
Hoef - Naar aanleiding van het in-
cident op maandagavond 26 no-
vember in Egmond aan den Hoef 
waarbij een hardloopster opzet-
telijk werd aangereden en daarna 
werd gestoken, heeft de recher-
che twee soortgelijke inciden-
ten in Castricum meegenomen in 
haar onderzoek.
Op donderdagmiddag 22 no-
vember rond 17.45 uur werd een 
18-jarige vrouw uit Limmen aan-
gereden door een auto toen zij 
� etste op de Zanddijk. Het slacht-
o� er hield hier een klaplong 
aan over. Enkele ogenblikken la-
ter (omstreeks hetzelfde tijdstip) 
werd een 52-jarige hardloop-
ster uit Limmen op diezelfde dijk 
ook aangereden door meer dan 
vermoedelijk dezelfde auto. De 
vrouw raakte hierbij gewond aan 
haar arm.
De hardloopster verklaarde dat 

de bestuurder van de auto weg-
reed in de richting van Heiloo. De 
� etsster gaf aan dat de automobi-
list in de richting van de Wester-
weg vertrok.
Maandagavond 26 november 
rond 19.40 uur raakte een 18-jari-
ge vrouw uit Egmond-Binnen ge-
wond tijdens een rondje hardlo-
pen over de Rinnegommerlaan, 
het slachto� er werd, nadat zij 
werd aangereden door een don-
kerkleurige auto, in haar borst ge-
stoken.

Het is voor de politie nog niet dui-
delijk of de automobilist in Castri-
cum dezelfde is als de bestuurder 
van de donkerkleurige auto in Eg-
mond aan den Hoef en of er een 
verband is tussen deze misdrij-
ven. Maar de recherche neemt al-
le drie de incidenten mee in haar 
onderzoek en is op zoek naar ge-
tuigen.

Advies BUCH-gemeenten
De vier BUCH-gemeenten ra-
den inwoners aan niet alleen te 
gaan hardlopen. Peter Rozenbeek 
van de BUCH zegt dat het sowie-
so beter is om in een groep te 
gaan hardlopen. ,,Het is veiliger 
om met meer mensen op pad te 
gaan, maar nu raden we het de 
mensen echt aan.”

Getuigen gezocht
Heeft u donderdagmiddag 22 
november tussen 17.30 en 17.45 
uur iets verdachts gezien op de 
Zanddijk in Castricum? Of heeft 
u meer informatie over het steek-
incident in Egmond aan den Hoef 
op maandagavond 26 november? 
Neem dan contact op met de Dis-
trictsrecherche Noord-Holland 
Noord via 0900-8844. 
Liever anoniem? Bel dan met 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-
7000.

Omwonenden zien niks in plannen
Walingstuin krijgt geen hondenspeelplaats
Castricum - Het leek een mooi 
initiatief voor omwonenden van 
de Walingstuin: een omheinde 
hondenspeeltuin waar viervoe-
ters vrij kunnen loslopen.
Vorige week werden buurtbe-
woners uitgenodigd voor een in-
loopbijeenkomst om mee te den-
ken over het initiatief. Wethou-
der Ron de Haan (Recreatie, Toe-
risme en Cultuur) was aanwezig 
om te sparren met omwonenden. 
,,Ik ben groot voorstander van dit 
soort buurtinitiatieven. Dit idee 
kwam van een dame die slecht 
ter been is. 
De hondentuin zou een omhei-
ning krijgen en een of meerdere 

bankjes, zodat buurtbewoners el-
kaar buiten kunnen ontmoeten 
en de dieren vrij kunnen rondren-
nen. Het veld naast de gymzaal 
leent zich hiervoor.”

Angst voor overlast
Het gros van de aanwezigen blijkt 
echter niet blij met de plannen. 
De Haan: ,,Mensen deelden hun 
angst voor geluidsoverlast, hang-
jongeren en stank. Het is jammer, 
maar we gaan het niet doen. Niet 
op deze plek.”

Andere plekken
De wethouder geeft aan te wil-
len kijken naar alternatieven. 

Het Hendriksveld noemt hij als 
mogelijke locatie. Suggesties 
zijn welkom. ,,Als men op ande-

re plekken in Castricum wel en-
thousiast wordt van dit idee, dan 
horen we dat graag.”

Architecten aan de slag 
met pand Blinckers
Castricum - Drie architecten zijn 
bezig met plannen voor oud-res-
taurant Blinckers op de Zeeweg. 
Medio 2019 zal er een voorstel 
komen.
De eigenaar van het pand, pro-
jectontwikkelaar Biesterbos, wil 
er een houten hotel vestigen – 
passend in de gebiedsvisie van 
CaanZee. Daarin staan duurzaam-
heid en het milieu centraal. De 

raad gaf eerder aan dat het pand 
een hotel mag worden, ‘mits er 
een goed plan komt’. 

Als de gemeente akkoord gaat 
met de bouw van een houten 
hotel moet het bestemmings-
plan aangepast worden. Blinc-
kers ging failliet in 2013. Het pand 
werd eerder dit jaar beschilderd 
met donkergroene strepen.

Duo probeert 
snorfi ets te 
stelen
Castricum - Vorige week woens-
dagochtend om tien voor tien 
kreeg de politie een melding 
dat twee jongens bezig waren 
een snor� ets te stelen op de As-
serlaan. Deze twee jongens zou-
den met een andere scooter in 
de richting van de Martin Luther 
Kinglaan en Laan van Albertshoe-
ve weggereden zijn. Ter plaat-
se bleek dat het kettingslot van 
die snor� ets was opengebroken. 
De melders konden een signale-
ment geven van de vermoedelij-
ke daders: de eerste pesoon was 
een blanke jongen van zo’n 18 
jaar, 1.80 lang, hij droeg een don-
kerblauwe jas met een capuchon 
met bont die hij op had en een 
donkerblauwe spijkerbroek. De 
tweede jongen was licht getint, 
zelfde leeftijd en zo’n 5 centime-
ter kleiner. Hij droeg een wat lan-
gere blauwe jas, ook met een ca-
puchon met bontkraag waaron-
der hij nog een petje droeg. Hij 
had een donkere broek aan. De 
politie heeft een nader onder-
zoek ingesteld.

Inbraak mislukt
Castricum - Zaterdagmiddag 
was er een inbraakpoging aan de 
Bartokstraat. Men heeft getracht 
binnen te komen door het open-
breken van een raam. Als gevolg 
van deugdelijke beveiliging is dit 
niet gelukt.

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

2 PERS  BOERENKOOL
STAMPPOT EN

ROOKWORST MET JUS
SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:

ZEEUWS SPEK
BOTERHAMWORST
RUNDVLEESSALADE

MINUTE STEAKS
25% KORTING

SAUCIJZENBROODJE
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SAMEN € 5,99
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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‘Langgekoesterde wens inwoners en bedrijfsleven’
Castricum heeft online cultuuragenda
Castricum - Het complete over-
zicht van activiteiten, kunst, cul-
tuur en evenementen - dat moet 
de website www.voorliefhebbers.
nl gaan geven. Vorige week werd 
het platform o�  cieel gelanceerd.
Volgens wethouder Ron de Haan 
zet de gemeente met de website 
‘een � inke stap in het beter zicht-
baar maken van lokale beziens-
waardigheden’. De cultuuragen-
da is een langgekoesterde wens 
van organisaties, inwoners en het 
bedrijfsleven. Het actueel houden 
van de website krijgt volgens De 
Haan ‘veel aandacht’. ,,Als regio’s 
werken we samen, daarbinnen 
moeten de gemeenten uitgaan 
van hun eigen kracht. Ik hoop dat 
we het totale aanbod kunnen la-
ten zien.”

De website voorliefhebbers.nl is 
opgenomen in het marketing-
programma Holland Boven Am-

sterdam, dat de toeristische be-
zoek- en verblijfsmogelijkheden 
voor de regio’s boven Amsterdam 

op de kaart zet. Tips? Mail naar in-
fo@voorliefhebbers.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Aan de Cieweg
Gezin ontsnapt net op 
tijd uit brandend huis
Castricum - Een gezin aan de 
Cieweg is donderdagavond even 
voor half twaalf uur net op tijd 
ontsnapt uit een brandende wo-
ning. De bewoners lagen al in 
bed toen de bewoonster een 
brandlucht rook. Haar man ging 
voor de zekerheid even kijken bij 
de openhaard beneden die deze 
avond aan had gestaan. Hij trof 
hier niets bijzonders aan en ging 
weer naar boven. Hij ging nog 
even bij zijn dochtertje kijken in 
haar slaapkamer. Toen hij de deur 
open deed stond haar kamer al 
half gevuld met rook. De man 
heeft haar toen snel uit bed ge-
haald en is samen met zijn vrouw 
en zoontje naar buiten gegaan. 
Ondertussen was 112 al gebeld.
De brandweer was snel ter plaat-
se en schaalde gelijk op naar mid-
delbrand. Hierop kwamen ook 
de tankautospuit van brandweer 
Limmen, de o�  cier van dienst en 
de ladderwagen van brandweer 
Heemskerk ter plaatse. De brand-
weerlieden wisten de brandhaard 
vrij snel uit te krijgen met behulp 

van wat hak- en breekwerk om-
dat de brand tussen de vloer zat. 
De brand is vermoedelijk ont-
staan door een lek in de schoor-
steenpijp en heeft zo de vloer in 
brand gezet. De brandweer heeft 
nog enige tijd nodig gehad om 
de schoorsteen te stutten en de 
schoorsteen te vegen om er ze-
ker van te zijn dat de brand goed 
uit was. 
De burgemeester is ook ter plaat-
se geweest om de bewoners een 
hart onder de riem te steken. De 
schade in de woning was aan-
zienlijk en stichting Salvage nam 
het van de brandweer over om al-
les te regelen voor de bewoners. 
In de twee naast gelegen wonin-
gen was alleen wat rooklucht te 
ruiken. Beide kinderen hebben 
nog een troostbeer gekregen van 
de brandweer voor de schrik. De 
bewoner en zijn dochtertje zijn 
nagekeken door de medewerkers 
van de ambulancedienst vanwe-
ge de ingeademde rook, maar 
hoefden gelukkig niet mee. (Foto: 
Evelien Olivier)

Voorstelling Case Closed van 
theaterklas 6 vwo Jac. P. Thijsse
Castricum - Op 6 en 7 decem-
ber is het eindelijk zover: de the-
aterklas van 6 vwo van het Jac. P. 
Thijsse College presenteert dan 
hun zelfgeschreven voorstelling 
Case Closed! 
Dit jaar gaat de opbrengst van dit 
spektakel naar Amnesty Interna-
tional. 

Het stuk gaat over Robin de Vries 
die wordt opgepakt wegens een 
gewapende overval. In de ge-
vangenis ontmoet hij ex-militair 
Renee Dekker, verslaafde Beau 
Scholte en de nogal stille Sam 
Martens. 
Maar wie kan hij vertrouwen? 

Gaat hij vechten voor zijn on-
schuld of is het Case Closed? 

Kaarten zijn te koop op www.
caseclosed.nl  (Foto: aangeleverd)

Kerstfair in De Hoep
Castricum - Op zondag 16 de-
cember luidt PWN Bezoekers-
centrum De Hoep in Castricum 
de kersttijd in met een gezelli-
ge kleinschalige kerstfair. Op de-
ze markt, die in het tentoonstel-
lingsgedeelte plaatsvindt, zijn di-
verse duurzame kerstcadeautjes 
als sieraden, schoonheidsproduc-
ten, accessoires, kerstgroen, kera-
miek, chocolade en kers(t)verse 
stollen te koop. Ook kunnen be-
zoekers een kop warme chocola-
demelk of een glaasje glühwein 
drinken of genieten van winterse 
lekkernijen. En een sel� e maken 
met de kerstman.

Voor kinderen valt er natuurlijk 
ook van alles te beleven. De bos-
wachter vertelt hoe dieren in het 
winterseizoen overleven en kin-
deren kunnen meedoen aan een 
winterse speurtocht, kerstversie-
ring knutselen, of een kerstkaars 
of kerstboom vilten. In de � lm-
zaal wordt een mooie kerst� lm 
vertoont: Kerstmis, een feest van 
sterren.
De kerstfair duurt van 11.00 tot 
15.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Wel wordt voor sommige knut-
selactiviteiten een kleine vergoe-
ding gevraagd. Kijk voor meer in-
formatie op www.pwn.nl/eropuit. 

Op 17 november bezochten wij de Sinterklaasintocht op 
Geesterduin. Zag er mooi uit, was zeer goed verzorgd.
De presentator echter meende grappig te moeten zijn over 
de rug van weerloos zieken, door een Piet als dement te be-
stempelen en in zijn verhaaltje daarover onder andere te zeg-
gen dat deze Piet Alzheimer had en dat hij hoopte dat het niet 
besmettelijk was en dat de anderen niet besmet zouden wor-
den. Later werd er nog op terug gekomen, omdat deze Piet 
was vergeten waar de Sint was. Ik stond daar met mijn kin-
deren, mijn man heeft - evenals vele anderen - Alzheimer en 
woont inmiddels in een verpleeghuis… wij wisten niet wat we 
hoorden en we zijn volledig uit het veld geslagen vertrokken, 
nog voor de Sint er was.
Het plein stond vol, velen kennen iemand met Alzheimer of 
hebben het zelf en zullen zijn gekwetst of bang gemaakt door 
de uitspraken van de presentator, die zelfs de mogelijkheid 
open liet dat Alzheimer besmettelijk zou zijn.
Ik wil mijn ontsteltenis over de wansmaak van deze presenta-
tor hier uiten en ik wens diegenen die met mij geschokt zijn 
door zijn verhaal, sterkte toe.
Naam bekend bij redactie

LEZERSPOST

Sinterklaasintocht Geesterduin

In Project Geesterduin
Fietsersbond en ouderenbonden voelen 
zich geschoffeerd door gemeente
Castricum - De Fietsersbond en 
de Lokaal Samenwerkende Bon-
den van Ouderen Castricum (LS-
BO) zijn te weinig betrokken 
bij het Geesterduinproject. Dit 
schrijven ze in een brief aan de 
gemeenteraad. ‘Meestal voelen 
we ons goed betrokken bij ge-
meentelijke verkeersplannen en 
inspraakmomenten’, schrijft men 
in de brief. ‘Met het Geesterduin-
project ging dat echter niet goed. 
Fietsersbond en Ouderenbon-
den werden genegeerd en voe-
len zich door de gemeente ge-
scho� eerd.’

Men schrijft herhaaldelijk aange-
drongen te hebben op een ge-
sprek, toen in juli 2018 bleek dat 
er weer beweging zat in de plan-
nen met Geesterduin. Pas vorige 
week, een dag na de aanbeste-
ding, werd men gehoord.
Volgens de schrijvers wordt het 
een gebied waar de auto centraal 
staat en te weinig gedacht wordt 
aan voetgangers en � etsers. Men 
doelt onder andere op de plan-
nen voor de ‘Shared Space’, waar 
voetgangers en � etsers zich 
een weg moeten banen tussen 

Jos de Wit, Kees Zonneveld en Alex van der Leest (Fietsersbond) en Anton 
Nieuwkoop (LSBO) bij de � etsenrekken bij de AH-ingang van het winkel-
centrum (foto: aangeleverd)

vrachtwagens en auto’s, wat zo’n 
gebied onveilig maakt. Ook ko-
men er volgens de plannen te-
veel parkeerplaatsen langs de 
Geesterduinweg, wat voor � et-
sers gevaarlijk is. En er moeten 
volgens de briefschrijvers veel 
meer � etsparkeerplekken komen 

bij de AH-ingang.
Men besluit: ‘Wij zien dit alles 
niet als een kleinigheidje, maar 
hopen dat het een incident is en 
hopen op een betere toekomst.’ 
De brief gaat vergezeld van een 
zeer gedetailleerde toelichting 
op de bezwaren.

In brief aan ambassadeur Verkeersveiligheid
Gemeente vraagt opnieuw aandacht 
voor veiligheid N203
Castricum - De provinciale weg 
N203 is onveilig ingericht en 
biedt onvoldoende bescherming 
voor de � etsers, schrijft de ge-
meente in een brief aan de am-
bassadeur voor de Verkeersvei-
ligheid. De gemeente wil dat 

de N203 ‘met voorrang veiliger 
wordt gemaakt’. 
Castricum telt meerdere provin-
ciale wegen die binnen de ge-
meentegrenzen liggen. Aan de 
N246, toegangsweg naar De 
Woude, wordt al gewerkt. De ge-

meente is daar blij mee, maar 
vraagt nu met klem aandacht 
voor de weg tussen Castricum 
en Uitgeest. De N203 werd eer-
der door de ANWB bestempeld 
als ‘gevaarlijkste weg van Noord-
Holland’.

Rock ‘n roll 
dansmiddag
Akersloot - Zondag 9 december 
is er in De Vriendschap weer rock 
‘n roll vrij-dansen met muziek van 
DJ Mark van de Singeltjes Klubb. 
Hij laat de bekendste rock ‘n roll 
hits horen met daarbij wervel-
de beelden op het grote scherm. 
Nummers van Chuck Berry, El-
vis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee 
Lewis, Ricky Nelson, Carl Perkins, 
Fats Domino en Johnny Cash ko-
men voorbij. De middag begint 
om 15.00 uur en het einde zal om 
ongeveer 20.00 uur zijn. De toe-
gang is gratis. Deze middag is ook 
een caféhap te bestellen, er kan 
gekozen worden uit varkenshaas, 
biefstuk of een XXL saté met frites. 
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Oplossing is abonnement in plaats van lidmaatschap
Voordelig golfen in Heiloo 
voor ‘drukke’ sporters

All you need is love
Maarten ter Horst, de presentator 
van het populaire TV-programma 
All You Need Is Love, verdwijnt 
op de vooravond van de befaam-
de kerstspecial. Hij stapt zonder 
dat zijn redactie het weet op het 
vliegtuig en vlucht naar de Schot-
se hooglanden. De kerstspecial 
komt steeds dichterbij en produ-
cer Olav en assistent Japie zoe-

ken wanhopig naar een nieuwe 
host.....

Ondertussen bereidt ook de 
rest van Nederland zich voor op 
kerstavond en wordt de redactie 
hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebro-
ken harten te lijmen en alle ge-
liefden te herenigen?

Buurman & 
Buurman 
Winterpret
De winter kan super leuk zijn, 
maar voor de buurmannen zorgt 

het juist voor problemen. De ge-
liefde buurmannen gaan weer op 
hun eigen manier aan de slag om 
van alles een succes te maken. 
Het is weer genieten van het ge-
stuntel van de beide buurman-
nen, die zelf juist vinden dat ze zo 
handig zijn...

Heiloo - Veel sportclubs zijn de 
afgelopen jaren leden kwijtge-
raakt. Een vereniging kost veel 
tijd, waardoor sporters uitwijken 
naar �exibel hardlopen, wande-
len en �tnessen. Golfclub Heiloo 
is in deze regio een positieve uit-
zondering. De vereniging, met 
zijn golfbaan aan de Lagelaan 
tussen Heiloo en Limmen, kreeg 
er in 2018 al meer dan 30 nieu-
we leden bij en heeft er nu ruim 
vierhonderd. ,,Als je kunt aanbie-
den wat mensen willen, kun je 
nog groeien”, zegt voorzitter We-
ren de Vries.
Golf is in omvang de vierde sport 
van Nederland, na voetbal, tennis 
en sportvissen. De Nederlandse 
golfclubs hebben samen 377.000 
leden. Het voordeel van golf is dat 
het op alle leeftijden leuk blijft, en 
op alle niveaus leuk is. Bovendien 
is de baan in Heiloo het hele jaar 
door bespeelbaar, wat bij andere 
golfbanen een probleem kan zijn. 
Daarnaast heeft de golfclub met 
de Brasserie in ’t Groen een goed 
bezocht restaurant in huis, waar-
door het altijd gezellig druk is.
Toch heeft ook Golfclub Hei-
loo een probleem: de leeftijds-
opbouw. De meeste leden zijn 
50-plus. Daar is niet zoveel mis 
mee. Dat zijn immers mensen 
met meer tijd dan de jongere 
leeftijdsgroepen. Vooral ouders 
van 25 tot 45 jaar staan meest-
al meer langs het veld naar hun 
sportende kinderen te kijken, dan 
dat ze zelf de ruimte hebben om 
actief te bewegen.
Golfclub Heiloo wil met name de-
ze groep sporters, van 25 tot 45 
jaar, graag de mogelijkheid ge-
ven om lid te worden. Daarom 
introduceert Golfclub Heiloo het 

Twilight abonnement dat speci-
aal is ontwikkeld voor deze ‘druk-
ke’ sporters.
,,Een volledig lidmaatschap ha-
len ze er niet uit”, zegt Henk 
Schuijt, bestuurslid belast met 
de PR. ,,Maar dit zijn wel mannen 
en vrouwen die het bijvoorbeeld 
heerlijk vinden om in de lente en 
zomer iedere dinsdagavond even 
negen holes te komen lopen met 
een vriendengroepje. En daarna 
samen te eten in de Brasserie.”
De Vries vreest niet dat de ‘ge-
wone’ leden gaan klagen over 
deze speciale prijs van 490 euro 
voor nieuwe leden. ,,Er zijn wat 
restricties, zoals dat je niet mee 
kunt doen aan de clubkampioen-
schappen. En verder is het in ie-
ders belang dat we als club een 
gezonde leeftijdsopbouw heb-
ben. Deze ‘jongeren’ zijn ook onze 
toekomst. Zodra hun kinderen de 

deur uit zijn, gaan ze meer golfen 
en worden ze volledig lid”, voor-
spelt De Vries.
Samengevat:

Twilight abonnement Golfclub 
Heiloo

• Hele jaar door golfen in het 
weekeinde (behalve bij club-

kampioenschappen)
• Hele jaar golfen na 17.00 uur

• Prachtige en uitdagende 
9-holes golfbaan met prima 

oefenfaciliteiten en een uitste-
kende horeca

• Vrijwel altijd bespeelbaar, 
ook in natte periodes

• Nu een abonnement voor 
2019? Gratis spelen in 2018!

Voor meer informatie, stuur een 
e-mail naar: info@golfclubhei-
loo.nl of bel met de club op  072-
5054540.

Links voozitter Weren de Vries, rechts bestuurslid Henk Schuijt

Prachtige kerstbomen bij 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen
Akersloot - Sinterklaas is nog 
maar net vertrokken naar Spanje 
of de Kerst is in aantocht. Met een 
kerstboom van Tuincentrum Frits 
Janssen, versierd met lampjes, 
ballen en wat al niet meer, haalt 
u heel wat gezelligheid is huis. Er 
is een ruime keuze uit vele prach-
tige kerstbomen. Van de gewone 
kerst spar, de Blauwspar, de Ser-
vische spar tot de Nordman; van 
klein tot groot, gezaagd, met kluit 
of in pot. Ook dit jaar verkopen ze 
weer prachtige kerstbomen uit 
Denemarken. Eind september is 
Dennis met een collega naar De-
nemarken afgereisd. Bij de kerst-
bomenkwekerij in het plaats-
je Rødding hadden zij de eerste 
keus om de mooiste bomen op 
het land uit te zoeken en te voor-
zien met een label van Frits Jans-
sen. Voor Tuincentrum Frits Jans-
sen geen kerstbomen van de 
groothandel, maar gewoon verse 
bomen van het land.  

Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is dé verkoopdealer van 
stalen kerstboomstandaards, de 
EasyFix, een uniek systeem. De 
fraaie kerstboomstandaard met 
waterreservoir, waarbij uw boom 
in 5 seconden recht en stevig 
staat! Verkrijgbaar in verschillen-
de kleuren en maten. Nieuw dit 
jaar verkrijgbaar is de kleur Wood, 
een mooie houtlook kerstboom-
standaard. Dennis boort de kerst-
boom voor, waarna hij eenvoudig 
thuis op de standaard geplaatst 
kan worden. Voor een demonstra-
tie is iedereen welkom. Heeft u in 
voorgaande jaren zo’n standaard 
bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen gekocht, vergeet dan niet 
uw boom dit jaar te laten voor-
boren. Bovendien worden de bo-
men extra en gratis verpakt voor 
handig vervoer. Ook brengen zij 
de kerstboom gratis thuis in Uit-
geest, Akersloot, Castricum en 
Heemskerk. 
Om de kerstsfeer compleet te ma-
ken heeft Tuincentrum Tuinaan-

leg Frits Janssen ook een sfeer-
volle kerstafdeling. Hier kan men 
allerlei originele kerstspullen uit-
zoeken, waaronder kerstballen, 
versiering, verlichting, accessoires 
en kerstboomstandaards. Dit jaar 
de trend veel hout en wit, maar 
ook de gezellige kerstkleur rood 
blijft. 
Voor de kersttijd zullen hier na-
tuurlijk ook de bekende kerstster-
ren, azalea’s, cyclamen, hyacinten 
en kerststukjes te verkrijgen zijn. 
En voor wie zelf creatief is, is er 
een ruime keuze uit decoratie en 
insteekmateriaal. 

Zondag 9 en zondag 16 decem-
ber is het tuincentrum geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 
8 en zondag 9 december is er gra-
tis ko�e, warme chocolademelk 
en erwtensoep met wat lekkers 
erbij. 

Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is te vinden op Klein Dor-
regeest in Akersloot.  

Meer informatie is te vinden op: 
www.tuincentrumfritsjanssen.nl. 
Volg ook de Facebook pagina en 
Instagram.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
All you need is Love

vrijdag 15.30 uur
zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
Beautiful Boy

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 15.30 uur

The Old Man and the Gun
zaterdag 15.30 uur

Fantastic Beast 
 The Crimes of Grindelwald - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.15 uur

Fantastic Beast 
The Crimes of Grindelwald - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.15 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
vrijdag 15.30 uur
De Dirigent

zaterdag 13.00 uur  zondag 13.30 uur
De Grinch (NL) 3D

woensdag 15.30 uur
De Grinch (NL) 2D

zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur
Ralph breaks the internet (NL) 2D

zaterdag 13.00 uur  zondag 11.00 uur
Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 6 december t/m 12 december

Ray van den Berg kappers & haarwerken
Voor ieder haarprobleem een oplossing
Beverwijk - Wat ruim 52 jaar ge-
leden begon als een traditione-
le dames kapsalon, is nu uitge-
groeid tot een multifunctionele 
salon voor de moderne man en 
vrouw, waar aandacht, ervaring 
en beleving van alleen maar top 
haarstylisten de basis vormt van 
een geslaagd  bezoek aan de sa-
lon. 
De direct naastgelegen haar-
werksalon is die plek waar gasten 
komen die, al dan niet tijdelijk, 
weinig of geen haar hebben. In 
deze discrete en ruime salon wer-
ken haarwerk(pruiken)-specialis-
ten toe naar de juiste oplossing 
voor haar of zijn haarprobleem. 
Dit kan zijn een tijdelijke haaruit-
val in verband met chemothera-
pie of medicatie, mannelijke kaal-
heid, stress, haaruitval door ope-
ratie (Gastric bypass), maar ook 
de steeds vaker voorkomende 
haarziektes zoals Alopecia Are-
ata, Frontalis, Androgenetica, al-
lergie of eczeem. Een oplossing 
kan zijn een haarstuk, passend en 
op maat gemaakt, mooi verwerkt 
met behoud van het eigen haar. 
Of een geheel haarwerk (pruik), 
al dan niet handgeknoopt van 
bijvoorbeeld écht Europees haar 
of juist lichtgewicht synthetisch 
haar. Dan is er nog een keus in 
bevestiging, binnenwerk, kleur, 
lengte en structuur. Voor iede-
re wens, probleem of advies is 
er bij Ray van den Berg een pas-
sende en persoonlijke oplossing. 
Door de meer dan 40 jaar erva-
ring in haarwerken en pruiken, 
mag de salon namens alle zorg-

verzekeringen haarwerk, pruiken 
en haarstukken leveren en decla-
reren. 
Voor diegene die langer haar 
wenst, is er nog de mogelijkheid 
tot haarverlenging door mid-
del van hairextensions van Great 
Lengths.

Rigoureuze verbouwing
Op dit moment is de salon zich 
aan het voorbereiden op een zeer 
grootse en rigoureuze verbou-
wing. Het doel is de gast de ul-
tieme salonbeleving te laten er-
varen tijdens een salonbezoek. 
Vanaf 7 januari zullen zij 6 we-
ken doorwerken in een soort van 
noodsalon, direct naast de hui-
dige salon. Alvorens half febru-
ari de deuren te openen in een 

nieuwe en zeer verrassende, niet 
eerder vertoonde uitstraling. De 
huidige merken waar de salon 
mee kleurt, stylet en �nisht, zo-
als Kevin Murphy, Eleven Austra-
lia én Mediceuticals, zullen ook 
in de vernieuwde salon verkrijg-
baar blijven. Alle producten die 
verkrijgbaar zijn en waar mee ge-
werkt wordt zijn uiteraard para-
bene- en sulfatenvrij. Bevatten 
geen PPD’s, zijn ‘Cruelty Free’ en 
‘Vegan Friendly’. 

Mocht men verder vragen heb-
ben, een afspraak willen maken 
of meer informatie willen krijgen: 
Ray van den Berg kappers & haar-
werken. Hilbersplein 27-29   Be-
verwijk, 0251-234041, www.van-
denbergkappers.nl.

Liefdesconcert met natuurbeelden
Castricum - Op donderdagavond 
13 december van 19.30 tot 22.00 
uur kan men tijdens een spiritue-
le avond in de bibliotheek in Cas-
tricum kijken en luisteren naar 
een liefdesconcert met natuur-
beelden. Violiste Martine Nijen-
huis laat de helende kracht van 
muziek en de natuur ervaren.  Er-
vaar de eigen ware natuur met 
behulp van muziek, vrije viool-
improvisaties en helende klan-
ken. De muziek is afgestemd op 
prachtige beelden, geluiden, 
geuren en kleuren uit de natuur. 
Martine doet tijdens deze avond 
korte geleide meditaties en ont-
spanningsoefeningen. Deze hel-

pen om het lichaam te gronden, 
waardoor men nog beter en die-
per kan ervaren en voelen wat 
er gebeurt. Dit concert is onder-
deel van de spirituele avonden, 
die iedere maand worden geor-
ganiseerd door Carly’s Angels, in 
samenwerking met Bibliotheek 
Kennemerwaard.

Het concert begint donderdag 
13 december om 19.30 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1. 
De toegang is € 11,- inclusief kof-
�e en thee. Aanmelden kan via 
info@carlyshealth.nl of via 06-
51599293. (Foto: aangeleverd)
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Bij Laan
Jan Camps vertelt over 
‘Landgoed in de Duinen’
Castricum - Zondagmiddag 9 de-
cember om 14.00 uur vertelt de 
auteur Jan Camps bij boekhan-
del Laan over het boek dat hij 
en Hans Laan samen hebben ge-
maakt en dat vanaf vandaag ver-
krijgbaar is; Landgoed in de Dui-
nen.
Ernst Mooij, Hans Boot en Jan 
Buijsman hebben een enorme 
bijdrage geleverd bij de totstand-
koming van het boek. Ernst Mooij 

voor de vele foto’s en tekstbijdra-
gen, Hans Boot voor de eindre-
dactie en Jan Buijsman voor spel-
lingscontrole.

Jan Camps doet de geschiedenis 
van Duin en Bosch uit de doeken: 
Hoe het ooit als landgoed begon 
en eigenlijk ook weer zo eindigt. 
De toegang is gratis en de Boek-
proeverij is open. (Foto: aangele-
verd)

Auteur Jan Camps (links) controleert de kwaliteit van het boek uit handen 
van Jan-Willem van drukkerij Wilco in Amersfoort (eigen foto)

’Relatief veel verwarde 
personen in gemeente’
Castricum - In vergelijking tot 
omliggende plaatsen telt Castri-
cum een ‘relatief hoog aantal in-
woners dat verward gedrag ver-
toont’. Dat zegt burgemeester 
Toon Mans in het Noordhollands 
Dagblad.   

In de eerste negen maanden van 
dit jaar werden 174 incidenten 
gemeld. Bijna een derde van de 
gevallen is toe te schrijven aan 
steeds dezelfde personen. Mans 

weet om welke mensen het gaat 
en zegt dat zij ‘stuk voor stuk aan-
dacht krijgen’. 

Ook Heiloo kampt met overlast 
door inwoners met psychische 
problemen. Een aanname is dat 
veel meldingen bij de GGZ-instel-
lingen in Castricum en Heiloo zou 
komen, maar volgens de burge-
meester is dat niet waar. Hij zegt 
geen exacte verklaring te hebben 
voor de cijfers.

Clusius College staat 
weer op de weekmarkt
Castricum - Na een paar maan-
den van afwezigheid staat de 
marktkraam van het Clusius Col-
lege Castricum tot en met 8 fe-
bruari weer op de wekelijkse 
markt in Castricum. 
De kraam is een belangrijk on-
derdeel van de twee keuzevak-
ken die de school aanbiedt: Mar-
keting en Ondernemen. De start 
werd vorige week ingeluid met 
de aanwezigheid van alle leerlin-
gen die op de markt gaan staan, 
hun docenten en begeleider én 
met de Manager Dagelijkse Bank-
zaken van Rabobank Noord-Ken-
nemerland, mevrouw A. Man, 
omdat deze bank het markt-
kraamproject ondersteunt.
Met sponsoring van de Rabobank 
Noord-Kennemerland kunnen 
leerlingen een groen en duur-
zaam product bedenken en ont-
wikkelen. Deze producten wor-
den zoveel mogelijk verkocht en 
uitgetest op de Clusiusmarkt-
kraam. 
De leerlingen doen uitgebreid 

onderzoek op het gebied van on-
dernemen en marketing. Ze ma-
ken een ondernemingsplan of 
een marketingplan en houden 
een presentatie voor een pro-
fessionele jury. Ook staan ze een 
dagdeel op de markt. Zij krijgen 
hiervoor een zwaarwegende be-
oordeling.

Met het verkopen op de markt 
oefenen de leerlingen heel veel 
vaardigheden. Verlegenheid 
overwinnen, sociaal zijn, kunnen 
afrekenen en dus ook hoofdre-
kenen, maar ook creatief zijn, de 
verkoop stimuleren, de kraam 
mooi aankleden en natuurlijk 
goede verkoopresultaten boe-
ken. Met hun eigen producten en 
met de klassiekers als Clusiusjam, 
Clusiushonig en Clusiusplantjes 
zal dat vast wel lukken. (Foto: ge-
maakt door Clusius college Cas-
tricum en Rabobank Noord- Ken-
nemerland, met toestemming 
van leerkrachten, leerlingen en 
begeleiders genomen)

Bijzonder kerstconcert 
Projectkoor Castricum
Castricum - Projectkoor Castri-
cum organiseert op zondag 16 
december voor de negende keer 
een bijzonder kerstconcert onder 
de titel ‘Christmas Feelings’. Op-
nieuw zullen circa 70 koorleden 
uit de hele regio een veelzijdig 
programma aanbieden, dat in zes 
weken is ingestudeerd. Tijdens 
de afgelopen jaren heeft het Pro-
jectkoor al diverse, dikwijls uitver-
kochte, concerten gegeven. 
Naast het koor zal medewerking 
worden verleend door sopraan 
Mirjam Betjes en het semiprofes-
sionele Kennemer Blaaskwintet. 
De pianobegeleiding wordt ver-
zorgd door Gijs Braakman en de 
muzikale leiding is in handen van 
Cees Brugman. 
Het concertprogramma bestaat 
onder meer uit drie prachtige 
composities van de wereldbe-

faamde componist John Rutter, 
een bekend werk van Bach, enke-
le carols, lichtvoetige werken zo-
als het sprankelende ‘Let it snow’ 
en het subtiele ‘Ave Maria’ van 
Caccini. Het blaaskwintet staat 
garant voor enkele fraaie kerstar-
rangementen.
Het concert vindt plaats op zon-
dag 16 december in de Maranat-
hakerk in Castricum. Aanvang 
14.30 uur. Kaartverkoop is van-
af 13.45 uur op de dag van het 
concert bij de kerk. Prijs 10 eu-
ro, inclusief consumptie. Reserve-
ren kan ook: Aad Zonneveld tel. 
0251-656907 (mail: aadzonne-
veld1@ziggo.nl) of Ina Nieuwen-
huis tel. 072-5052537 (mail: nieu-
wenhuis.ina@gmail.com). Voor 
verdere informatie: www.project-
koor-castricum.nl. (Foto: aangele-
verd)

PWN en HHNK weer in de 
prijzen met schoon water
Regio - PWN heeft samen met 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) voor het 
tweede jaar op rij de Waterinno-
vatieprijs in de categorie ‘schoon 
water’ gewonnen voor een ge-
zamenlijk idee, New Hart. Vanuit 
PWN zijn drinkwatertechnoloog 
Ruud van der Neut en Manager 
Research & Development Bram 
Martijn betrokken bij dit initia-
tief. Van der Neut: ,,Heel gaaf dat 
de circulaire ambities van PWN en 
HHNK weer worden beloond!’’
Bestaande biologische zuive-
ringsconcepten produceren af-
valwater dat maar net schoon 
genoeg is om te lozen, maar ze-
ker niet hergebruikt kan worden. 
Dit wil men oplossen met de ‘New 
Hart’ zuivering. In deze zuivering 
wordt het afvalwater gezeefd van 
grof naar �jn. Er wordt begon-
nen met een harkrooster, daar-
na een �jnzeef en daarna komen 
de de drinkwatertechnologieën 
in beeld. De gaatjes van de zeven 
worden dus steeds kleiner.
Met keramische membranen 
worden eerst bacteriën tegen 
gehouden. Daarna volgt nano-
�ltratie, die zelfs medicijnmole-

culen, microplastics en antibioti-
ca resistente genen tegenhoudt. 
Na de nano�ltratie blijft er water 
over dat alleen nog wat zouten 
en alle stikstof bevat. Die stikstof 
moet er dan nog uit en dat ge-
beurt met een andere technolo-
gie van PWN, ionenwisseling. Na 
nog een laatste bewerkingsstap 
houdt men dan een hoogwaardi-
ge waterkwaliteit over en stikstof 
die kan worden hergebruikt.
Het zeven zorgt ook voor restma-
teriaal. Dat zeefgoed noemt men 
centraten en hierin zitten niet al-
leen alle organische sto�en, maar 
ook de medicijnresten, micro-
plastics, etc. Deze centraten wor-
den in een superkritische vergas-
ser gestopt die van deze sto�en 
groen aardgas maakt.

New Hart biedt dus een totaalop-
lossing. En ook al betreft het nog 
een idee en moet er nog heel veel 
uitgezocht worden, het is weder-
om een mooie opsteker en stimu-
lans voor de innovatieve initia-
tieven. Kijk voor meer informatie 
over het project: www.waterin-
novatieprijs.nl/project/new-hart-
voor-de-rwzi/ (Foto: aangeleverd)

Bij Biljartvereniging WIK
Daan van der Laarschot 
schiet uit zijn slof
Castricum - In de partij van Daan 
van der Laarschot tegen Siem 
Bakkum, in de dertiende speel-
ronde in de libre-competitie 
bij biljartvereniging WIK, start-
te Siem met een openingsserie 
van 12 caramboles. Dit leek een 
sein voor Siem om een goed re-
sultaat op het groene laken te ha-
len, maar Daan had andere plan-
nen. Terwijl bij Siem het spel en 
score ging haperen, kwam Daan 
steeds beter in zijn spel en liep 
gestaag uit, om de wedstrijd af te 
sluiten met de winst en een hoog 
stijgingspercentage van 73%. 
Op deze scoringsdrift had Siem 
op het einde van de partij een 
antwoord, om in de voorlaatste 
beurt een serie van 16 carambo-
les, bij elkaar te tikken en precies 
zijn moyenne te halen.
Jörgen Bolten en Wim van Duin, 
lieten wederom zien, dat zij niet 

voor niets serieuze kandidaten 
zijn voor een hoge klassering. 
De winst in deze partij was voor 
Jörgen weggelegd met een stij-
gingspercentage van 43%. 
De partij tussen Piet Zonneveld 
en Kees Baars, leek na de eerste 
10 beurten, dramatisch voor bei-
den te ontwikkelen, totdat Kees 
getergd orde op zaken ging stel-
len. Hij wist de partij te winnen en 
kon een stijgingspercentage van 
27% laten noteren. 
Ook goede winst was er weder-
om voor Joop van de Wijst op 
Hein Kitsz en ook Jaap de Boer 
had een goede avond met winst 
op Frans Lute met een stijgings-
percentage van 22%. 

Stand: 1. Cor Stroet met 1418 
punten; 2. Wim van Duin met 
1302 punten; 3. Jörgen Bolten 
met 1297 punten.

Feest in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag 8 decem-
ber: tijd voor een ouderwets lek-
kere knallende Toztizok avond 
met Toztizok en Plattegrond Re-
cords in De Bakkerij.

Lourdes is een ontmoeting tus-
sen Hein Verhoeven en Anna 
Sophie de Vries en het is een mu-
zikale ode aan de heilige maagd 
Maria. Lourdes gaat over de dua-
liteit van de pshycidelische werel-
den en interdimensionale alter-
natieve werelden. 
Maria Carlas (IT) en Mylo Cywitz 
(NL) is een combinatie van opera 
en industriele composities. Live 
is het een spektakel te noemen. 

Muziek, licht en een visuele show 
zoals je niet vaak ziet. Met daar-
naast mini synths, xylopfoon en 
mandoline. Samen hebben ze al 
in heel Europa opgetreden, waar-
onder Portugal, Duitsland en Ne-
derland.
Vestas is een nieuw alterego van 
Frank Vis, een beroemd Amster-
dams ondergronds muziekmu-
seum.
DJ Snor draait plaatjes en ande-
re reeds door anderen geprodu-
ceerde werken. 

Entree: 3 euro. Open: 21.00 uur.
Op de foto Maria Carlas en Mylo 
Cywitz. (Foto: aangeleverd)

EHBO cursus in Limmen
Limmen - Tijdens de EHBO-cur-
sus van het Rode Kruis in Lim-
men leer je onder professionele 
begeleiding hoe je hulp verleent. 
De cursus begint op woensdag-
avond 16 januari.
In de cursus worden grote en klei-
ne ongevallen behandeld en de 
handelingen worden geoefend, 
zoals  reanimatie en verband aan-
leggen.  Na het volgen van deze 
praktische cursus weten de deel-
nemers hoe ze moeten handelen 
bij veel voorkomende verwon-
dingen en letsels. 
De cursus leidt op voor het in-
ternationaal erkende Rode Kruis 
diploma. De nieuwe cursus van 
9 avonden start op woensdag-
avond 16 januari in de brand-
weerkazerne in Limmen. De kos-
ten bedragen € 200,- inclusief les-
materialen en diploma. Informeer 

bij uw zorgverzekeraar of de cur-
sus eventueel vergoed wordt.  
Voor inlichtingen en aanmelding 
kan men contact opnemen met 
mevrouw Van der Linden, tel. 06-
12315973, e-mail: heleenvander-
linden@quicknet.nl  of mevrouw 
Korving, tel. 072-5053045, e-mail: 
a.korving11@gmail.com.

Limmen  -  Meervogels

balsponsor:  AUTOSCHADESPECIALIST P. ZONNEVELD B.V.
 KERSSENS LUCHTBEHANDELING

ZONDAG 9 DECEMBER 
Aanvang 14.00 uur:
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Onderzoek GGD wijst uit:
Kinderen in Kennemerland bewegen 
meer en eten en drinken gezonder
Regio - Vergeleken met 2014 zijn 
er in de regio Kennemerland meer 
kinderen die regelmatig bewegen 
en buiten spelen. Ook is het aan-
tal kinderen dat dagelijks water 
drinkt en groente en fruit eet ge-
stegen. Dit en meer blijkt uit de 
Kindermonitor, een onderzoek 
van GGD Kennemerland naar de 
gezondheidssituatie van kinderen 

van 0 tot en met 11 jaar oud. De 
GGD werkte daarbij samen met 
JGZ Kennemerland. In het voor-
jaar van 2018 deden ouders van 
ruim 10.000 kinderen mee aan 
het onderzoek. Gemeenten, scho-
len en andere organisaties kun-
nen de resultaten gebruiken voor 
de invulling van hun jeugd- en ge-
zondheidsbeleid. 

Alle regionale resultaten van de 
Kindermonitor zijn te vinden in 
de Gezondheidsatlas van GGD 
Kennemerland op www.gezond-
heidsatlaskennemerland.nl. 

Begin 2019 verschijnen daar ook 
de resultaten van de afzonderlij-
ke gemeenten. (Afbeelding aan-
geleverd)

Gezellige kerstshow bij de 
Aalsmeerse Plantenhal in Heiloo
Castricum - Het is een feestje om 
rond te lopen bij de Aalsmeerse 
Plantenhal. Volop kerstdecoratie, 
verlichting, prachtige planten en 
vele mooie kerstbomen. Voor een 
klein of groot cadeau kunt u zeker 
slagen, want er is een ruim assor-
timent aan cadeauartikelen. Het 
kan een opgemaakte planten-
bak zijn, een kerststuk of een gla-
zen stolp gedecoreerd. Dit jaar is 
er een korting van 10 procent op 
alle kerstverlichting. De kerstbo-
men zijn weer uitgezocht bij een 
topkweker die elk jaar de bomen 
levert. Na het uitzoeken wordt de 
kerstboom voorzien van folie en 
voor u in de auto gedaan. 
Dit jaar zijn er ook weer kerst-
workshops op 10, 11 en 12 de-
cember. Alle informatie kunt u 
op www.aalsmeerseplantenhal.
nl, Facebook of in de winkel vin-
den. Tot de Kerst op vrijdagavond 

geopend tot 21.00 uur en de zon-
dagen van 12.00 tot 17.00 uur. De 
kerstpop begroet u weer enthou-

siast bij de Aalsmeerse Plantenhal 
op de Hoefsmid 25 in Heiloo. (Fo-
to: aangeleverd)13 december Dancing DOK-Diner

Dansen in De Oude Keuken
Castricum - Het eerste Dancing 
DOK-Diner op 8 november was 
een groot succes. Paren van al-
le leeftijden vulden de dansvloer 
van De Oude Keuken. En er werd 
tussendoor heerlijk gegeten. Ook 
zin in een avondje ballroomdan-
sen? Op donderdag 13 december 
is iedereen van harte welkom. 
 
Dancing DOK-Diner
Men wordt om 18.30 uur ontvan-
gen met een hartig hapje, rond 
19.30 uur kunnen de aanwezigen 
genieten van de hoofdmaaltijd. 
Op het menu staat deze keer kro-
kante gekon�jte eendenbout met 
mosterd dragonjus, zuurkool en 
aardappelmousseline (of een ve-
ga alternatief ). Tegen 22.00 uur 
wordt de avond afgesloten met 
ko�e. Tussen de drie gangen van 
het menu heeft men volop ruimte 
om te dansen. Het gehele arran-
gement kost €24,50. Wel graag re-
serveren, voor 11 december.

Hans Vos
Dancing DOK-Diner staat onder 
de energieke leiding van Hans 
Vos, allround dansinstructeur, 
die tijdens het jubileumfeest van 
De Oude Keuken heel wat voet-
jes van de vloer kreeg. Quickstep, 
chachacha, jive of tango, ze ko-
men allemaal langs. Hans: ,,Ook 

wie maar enkele basisstapjes 
kent kan al meedoen. Geen part-
ner? Dat mag niemand verhinde-
ren om te komen en te genieten 
van een quickstep op de keuken-
vloer!’’
Kijk voor meer informatie en re-
serveren op www.deoudekeuken.
net. (Foto: aangeleverd)

In restaurant door heel Nederland fietsen
Fietslabyrint in zorgcentrum de Boogaert
Castricum - Vorige week woens-
dag is de Fietslabyrint in zorg-
centrum de Boogaert van de 
Viva!zorggroep o�cieel geopend 
en in gebruik genomen door Jos 
Aarts van de �rma Zijlstra uit Lim-
men en Sinterklaas!
Met Fietslabyrint kunnen men-
sen op een veilige manier, zon-
der snel te hoeven anticiperen op 
het verkeer, interactief door de 
mooiste steden en landschappen 
van Nederland �etsen. De �ets en 
het bijhorende scherm staat op-
gesteld in het restaurant. Onge-
merkt worden er heel wat meters 
weg ge�etst want er is zoveel te 
zien. 
Vrijwilligers, gastvrouwen en me-
dewerkers krijgen instructie van 
de fysiotherapeuten om bewo-
ners en bezoekers van de dagbe-

steding te begeleiden op de �ets. 
Er is keuze uit vele �etsroute in 
binnen- en buitenland. 
De aanschaf van dit Fietslabyrint 
is mogelijk gemaakt door de gel-
den van Waardigheid en Trots, de 

�rma Zijlstra uit Limmen én het 
Nationaal Ouderenfonds. Uitpro-
beren? Ga naar het restaurant De 
Boogaert en vraag de gastvrouw 
om uitleg. (Foto: aangeleverd)

Wethouder Ron de Haan:
‘Oplossing kort parkeren strand nabij’
Castricum - Binnen nu en vier 
maanden komt er een oplossing 
voor kort parkeren op het strand. 
Projectontwikkelaar Biesterbos is 
bezig met een plan, meldt wet-
houder Ron de Haan. ,,Kort parke-

ren bij Castricum aan Zee is een 
vurige, lokale wens van de Castri-
cummers.” In de huidige situatie 
kan enkel het dagtarief worden 
afgerekend, ook als de bezoeker 
een uur op het strand verblijft.

In januari van dit jaar meldde 
oud-wethouder Kees Rood al dat 
kort parkeren snel mogelijk werd. 
De verwachting was destijds dat 
de vergunning voor het zomersei-
zoen van 2018 geregeld zou zijn.

Nieuwe keramiekcursussen bij Toonbeeld
Castricum - Vanaf 15 januari start 
op dinsdagavond de cursus ke-
ramiek met Ingrid Mol, een voor 
Toonbeeld nieuwe docent. Tij-
dens de lessen leer je hoe je kunt 
bouwen en modelleren met klei. 
Je leert te werken met platen, het 
opbouwen in ringen en massief 
te werken. Er worden lessen be-
steed aan glazuren waarin diver-
se technieken zoals engobes, ma-
jolica en het inwrijven met oxides 
worden uitgeprobeerd en je leert 
zelf een simpel basisglazuur sa-
men te stellen. Er kan een druk-
mal worden gemaakt waardoor 
je beelden in oplage kunt maken. 
Naast de technieken zal er inge-
gaan worden op het ontwikkelen 
van een eigen beeldtaal, er wordt 
een verzameling aangelegd met 
beelden die je wel, of juist niet in-
spireren en er wordt een excursie 

georganiseerd.
Wie wil leren pottenbakken kan 
vanaf 11 januari terecht op vrij-

dag. Wilma Bosland neemt vanaf 
nu vooral de ambachtelijke kant 
van het keramische vak op zich. 
Wegens grote belangstelling 
start ze bij Toonbeeld een tweede 
serie pottenbaklessen op vrijdag. 
Men gaat vijf hele dagen intensief 
aan de slag om van klei kommen, 
vazen of andere vormen te le-
ren draaien op een draaischijf. Er 
wordt in een kleine groep (maxi-
maal 12) gewerkt waarin ieder-
een een eigen elektrische draai-
schijf tot zijn beschikking heeft. 
Wie deelneemt aan één van de-
ze keramiekcursussen kan tevens 
tegen gereduceerd tarief gebruik 
maken van het open atelier op 
dagen dat er in het lokaal geen 
lessen zijn. 
Aanmelden kan via de website 
www.toonbeeld.tv. (Foto: aange-
leverd)

Netwerken tijdens winterontbijt
Castricum - Vrouwennetwerk 
Goed Contact sluit het jaar af met 
een netwerkontbijt op donder-
dag 13 december. Het winteront-
bijt is volgens de organisatie een 
mooi moment om ondernemen-
de vrouwen uit de regio te ont-
moeten en je netwerk uit te brei-
den. Onder het genot van een 
heerlijk ontbijt in een gezellige 
wintersetting sluiten ze het jaar 
in stijl af en blikken ze vooruit op 
het komende jaar.
Het winterontbijt vindt plaats van 
8.15 tot 9.30 uur bij Wier&Ga (Bak-
kerspleintje 26, Castricum). Alle 
vrouwelijke professionals (onder-
nemend dan wel vanuit een ma-
nagementfunctie) zijn van harte 
welkom. De toegang voor leden 
is gratis, niet-leden betalen 15 eu-
ro. Aanmelden kan via de websi-
te: www.goed-contact.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Castricums zestal geeft ook nog andere kerstconcerten:
Kerstviering bij De Zonnebloem 
Limmen met de StarSingers
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt haar gasten uit voor 
een muzikale kerstmiddag op 
donderdag 20 december in de 
Heeren van Limmen. Medewer-
king verlenen de StarSingers 
met hun programma ‘Sounds of 
Christmas’.
De StarSingers is een zanggroep 
van zes vrienden die kerstoptre-
dens verzorgen in Castricum en 
omgeving. Zij brengen een breed 
repertoire van gevarieerde kerst-
muziek: a capella, close harmo-
ny, bekende en minder bekende 
kerstliedjes en begeleiden zich-
zelf op verscheidene instrumen-
ten zoals (bas)gitaar, piano, cajon, 
�uit, ukulele etc.
Zij willen met hun optreden 
graag met de gasten delen wat 
Kerstmis voor hen betekent en 
schenken de opbrengst aan een 
goed doel.
Inspirerende muziek, gezellig-
heid en sfeer voeren de boven-
toon tijdens deze middag  zodat 
iedereen met een warm kerstge-
voel weer naar huis gaat.
De kerstviering wordt gehou-
den in de sfeervol versierde zaal 
van de Heeren van Limmen op 
donderdag 20 december, aan-

vang 14.00 uur De zaal is open 
om 13.30 uur. Voor vervoer kan 
men Ria Hooijboer bellen: 072-
5052235. 

De StarSingers verzorgen meer-
dere kerstconcerten in de maand 
december. De twee concerten 
waar nog kaarten voor te verkrij-

gen zijn; zondag 16 december 
om 14.30 uur in de Cultuurschuur 
in Wieringerwerf. En op vrijdag-
avond 21 december om 20.00 uur 
in het witte kerkje van Heiloo. 

Details hierover zijn te vinden op 
www.starsingers.nl. (Foto: Tiny 
Dekker Fotogra�e)
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Jongensdroom Wim Kruijswijk werd werkelijkheid

,,Hard werken en positief zijn maakt winkel succesvol”

Het was de jongensdroom van Wim 
Kruijswijk: fi etsenmaker worden. 
Op zijn vijftiende begon hij met de 
opleiding Rijwielhersteller in Amster-
dam: vier dagen werken en een dag 
naar school. Hij slaagde en kreeg een 
baan in een fi etsenzaak. Tien jaar lang 
werkte hij voor dat bedrijf, Wim werd 
er zelfs bedrijfsleider. Tot hij hoorde 
van een fi etsenzaak in Castricum die 
ter overname werd aangeboden. 

Mogen wij ook bij u op de koffi e?   verkoop@castricummer.nl

  Op de
koffi e bij . . .

Kruijswijk Tweewielers
Wim en Celine

Kruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk TweewielersKruijswijk Tweewielers

Wim waagde de gok, wist met 
een goed bedrijfsplan naar de 
bank te gaan en kon, met hulp van 
zijn familie, een langgekoesterde 
wens in vervulling laten gaan.

In 2009 verhuisden Wim en zijn 
vrouw Celine naar Castricum. Ze 
vestigden zich in het pand boven 
de zaak van het nieuwe Kruijswijk 
Tweewielers. Celine was destijds 
nog bezig met een opleiding tot 
gebarentolk, maar hielp Wim 
achter de schermen al. Uiteinde-
lijk stopte ze met haar studie om 
waar en wanneer ze kon in de 
winkel te helpen. Dat wierp zijn 
vruchten af. Het gaat goed met 
de winkel: vrijwel alle fi etsen kun-
nen door Wim en zijn team gere-
pareerd worden. ,,We verkopen 
onder andere E-bikes, stadsfi et-
sen, sportieve fi etsen en kinder-
fi etsen van diverse merken. Voor 
onderdelen en accessoires kunt u 
ook bij ons terecht.” 
Het leukst aan het ondernemer-
schap? ,,Contact met de klanten. 
Dat is zo belangrijk.” Volgens 
Celine krijgt Wim het altijd voor 
elkaar om een glimlach op ie-

mands gezicht te krijgen als het 
probleem met de fi ets wordt 
verholpen. ,,Door hard te wer-
ken en positief te blijven hebben 
we samen een mooie zaak kun-
nen voortzetten.” Zowel zake-
lijk als privé zijn Wim en Celine 
een goed team. Het stel heeft 
drie kinderen Carlijn, Maud en 
Jitse. Inmiddels wonen Wim en 

zijn gezin niet meer boven de 
zaak, maar vonden ze een mooie 
eengezinswoning met een tuin. 
,,Zo is thuis ook echt thuis - daar 
houden we ons zo min mogelijk 
met de zaak bezig.” In hun vrije 
tijd gaan Wim en Celine graag - 
hoe kan het ook anders - fi etsen. 
,,De kleinste gaat dan mee in de 
bakfi ets.” Ook musea zijn een ge-

liefde trekpleister. ,,De omgeving 
hier is prachtig, we hebben zelfs 
een vakantie doorgebracht op 
camping Geversduin.” Hoe dan 
ook: Castricum heeft het hart van 
Wim en Celine gestolen. ,,Of we 
nu op het Kooiplein blijven of on-
verhoopt ergens anders terecht-
komen: uit Castricum gaan we 
zeker niet weg.”

Musical Evita bijgeboekt 
in TAQA Theater De Vest
Regio - Brigitte Heitzer en René 
van Kooten schitteren begin fe-
bruari in De Vest in Evita, de zeer 
goed ontvangen, groots opge-
zette musicalklassieker over de 
legendarische Eva Perón. Er is nu 
een extra show bijgeboekt op 
vrijdag 10 februari om 20.15 uur.
De musical Evita is te zien op 

vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 
(20.15 uur) en zondag 10 februari 
(14.30 uur en 20.15 uur). 
Toegangskaarten kosten € 49,50 
en kunnen worden gereserveerd 
via www.taqatheaterdevest.nl of 
via de kassa, tel 072- 548 99 99 
(dagelijks tussen 12.00 en 16.00 
uur). 

Derde editie Winter-
karavaan in Alkmaar
Regio - Op 27, 28, 29 en 30 de-
cember brengt Karavaan alweer 
de derde editie van de Winter-
karavaan. De succesvolle ingre-
diënten: vijf nieuwe voorstellin-
gen van jonge makers, een expe-
ditie op locatie, stamppot en bier, 
blijven hetzelfde. Tussen Kerst en 
oud en nieuw ontvangt Karavaan 
het publiek in de verlaten drukke-
rij in Alkmaar. Het thema dit sei-
zoen is Eigen Grond. Eén van de 
makers mag zijn voorstelling uit-
werken voor het zomerfestival 
dat van 30 mei tot en met 10 ju-
ni plaatsvindt.

Na een open call ontving Kara-
vaan bijzondere en uiteenlopen-
de plannen van makers uit het 
hele land die maximaal 5 jaar af-
gestudeerd zijn aan een kunst-
vakopleiding. Na intensief beraad 
zijn 5 winnende plannen geko-
zen. Ze ontwikkelen speciaal voor 
de Winterkaravaan een eigen kor-
te voorstelling van 20 minuten. 
De diversiteit van de makers is 
verrassend veelzijdig. Ze komen 
dan ook van uiteenlopende op-
leidingen uit heel het land: Mu-
ziektheater ArtEZ Hogeschool 

voor de kunsten Arnhem, Mime-
opleiding Amsterdam en Docent 
Dans Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, Amsterdamse 
Toneel- en KleinkunstAcademie, 
Interdisciplinary Arts Theater-
school Maastricht en Theaterwe-
tenschappen.

Winters eten & drinken
Als bezoeker van de Winterkara-
vaan ga je op expeditie door de 
voormalige drukkerij van TMG 
Media. Een spannende, leeg-
staande plek in Alkmaar. Op unie-
ke plekken in het pand zie je in 
een carrousel de vijf verschillen-
de korte voorstellingen van de-
ze makers en zijn heerlijk winters 
eten & drinken onderdeel van je 
middag of avond. 
De Winterkaravaan is op 27, 28, 
29 of 30 december. Belangstel-
lenden kunnen per dag kiezen 
uit twee tijdstippen: van 15.00 
tot 18.30 uur of van 19.00 tot 
22.30 uur. Kosten € 32,50 per per-
soon (incl. winters eten & drin-
ken). Vrienden van Karavaan be-
talen € 30,-. Meer informatie en 
tickets op karavaan.nl. (Foto: Emil 
de Jong)

Vincent Beentjes 
heer en meester
Akersloot - Castricummer Vin-
cent Beentjes heeft in Akersloot 
van begin tot eind de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup beheerst. 
Samen met Alwin Hes uit  Bak-
kum trok hij op Sportcomplex de 
Cloppenburgh ten strijde om di-
rect na de start de van leer ge-
trokken Wout Bakker uit Heiloo 
tot de orde te roepen. Dit kre-
gen ze op een presenteerblaad-
je voorgeschoteld, want door 
een verkeerde inschatting van 
de meest technische bocht kon 
het duo Beentjes/Hes eenvoudig 
passeren, zodat Wout Bakker ver-
volgens weer in de achtervolging 
moest. 
Drie ronden lang ging Vincent 
Beentjes met geringe voorsprong 
op Hes aan de leiding. In de vier-
de omloop kwam plotseling Al-
win Hes als eerste door, met 

Beentjes op ruim honderd meter 
volgend. Door zijn bekende ket-
tingeuvel was Vincent Beentjes 
weer teruggeworpen, waardoor 
hij weer alles op alles moest zet-
ten om Alwin Hes, even later door 
pech aan de kant, weer in zicht 
te krijgen en te passeren. Wout 
Bakker, na het uitvallen van Al-
win Hes, strijdend voor een twee-
de plek, moest in het resterende 
deel van de koers toestaan, dat 
Henk Jan Verdonk senior uit Eg-
mond aan den Hoef, na een week 
zonder training door zijn Cuba 
avontuur, in staat was het jon-
ge geweld zijn tweede positie te 
ontnemen. 

Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Cas-
tricum; 2. Henk Jan Verdonk se-
nior, Egmond aan den Hoef; 3. 
Wout Bakker, Heiloo; 4. Vincent 
Tiebie, Akersloot; 5. Piet Veldt, 
Akersloot.

Modelspoorclub FABO 
bouwt nieuwe baan
Uitgeest - De modelspoorclub 
van de FABO in Uitgeest gaat een 
nieuwe spoorbaan bouwen. De 
oude baan vertoont steeds meer 
mankementen en onderdelen 
zijn bijna niet meer te repareren 
of te vervangen. Daarnaast vergt 
het op- en afbouwen van deze 
baan zoveel tijd, dat deze in de 
praktijk nagenoeg niet wordt ge-
bruikt.
De nieuwe baan gaat kleiner wor-
den met meer details. Het land-
schap wordt zo gemaakt dat het 
in meer verschillende landen zou 
kunnen liggen. De details be-
staan vooral uit bewegende on-
derdelen in de dorpen en lan-

derijen. Er wordt gekeken of er 
naast treinen ook auto’s kunnen 
rijden in het landschap. De plan-
nen zijn nog niet uitgewerkt maar 
de ideeën zijn er zeker. Van sep-
tember tot en met mei is de mo-
delspoorclub elke dinsdagavond 
bezig met het bouwen van de 
spoorbaan.
Meer informatie over de hobby-
vereniging is te vinden op www.
fabouitgeest.nl. De vereniging 
heeft een uitgebreid aanbod van 
activiteiten, waaronder o.a. een 
elektroclub en timmerclub, voor 
jongens en meisjes waarbij ple-
zier en creativiteit voorop staat. 
(Foto: aangeleverd)

Kerstconcert Alkmaars 
Senioren Symfonie Orkest
Regio - Op december zondag-
middag 16 december om 15.00 
uur geeft het Alkmaars Senioren 
Symfonie Orkest in de Vrijheids-
kerk, Hobbemalaan 2 te Alkmaar 
een gevarieerd kerstconcert. Op 
het programma staan o.a. de-
len van de Notenkraker Suite van 
Tchaikovsky, het Gloria van Char-
pentier, een deeltje uit de Messi-
ah van Händel en de balletsuite 
van Rameau. Daarnaast kan het 
publiek meezingen met bekende 
kerstliederen.                                                                                                              
De sopraan Zana Naidionova 
zingt liederen van Franck, Schu-

bert en Mascagni. Ada Knop zal 
bij diverse muziekstukken het or-
kest op klavecimbel begeleiden. 
De leiding is in handen van diri-
gent Arno van Raaphorst.

De toegangsprijs is € 12,50 (in-
clusief consumptie) en € 7,50 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Reserveren is mogelijk op 06-
51318147 of  via www.alkmaars-
seniorensymfonieorkest.nl. Ook 
zijn er op zondag 16 december 
nog kaarten te koop in de Vrij-
heidskerk voorafgaand aan het 
concert.

Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Zaterdag 15 december 
kan iedereen weer genieten van 
een variatie aan artiesten bij het 
Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest. Op het podium 
staan dit keer: 

Annette en Mario: singer/song-
writer met gitaar en basgitaar be-
geleiding. Annette  Vogel reisde 
door Europa als  straatmuzikant. 
Daardoor is haar muziek sterk be-
invloed door Engelse/Amerikaan-
se folk. Annette vertolkt o.a. folk-
songs van de Britse folkzangeres 
Sandy Denny (Fairport Conven-
tion) en haar eigen werk. Renske 
de Uil: zang en piano. Eigen pia-
no composities en/of piano/zang 

samen met haar zusje, Anne. Re-
né de Vries: singer/songwriter. 
Joost Bakker: singer/songwriter. 
Heeft zijn act als Giovanni Anto-
nio afgezworen en heeft nu een 
nieuw programma  gemaakt na 
een studie  aan een theaterschool 
in Frankrijk. Henk Spijkerman op 
accordeon. Instrumentale volks-
muziek uit Servië, Bosnië en Ma-
cedonië. Dick Pels: singer/song-
writer. Speelt en zingt liedjes van 
zijn cd Crosspath en van zijn bin-
nenkort te verschijnen nieuwe cd.
De zaal is open vanaf 20.15 uur, 
de optredens beginnen om 20.30 
uur. De toegang is natuurlijk als 
altijd gratis! Meer informatie op: 
www.dezwaancultureel.nl.

Dick Pels (Foto: aangeleverd)
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Historische rondleiding door 
Fort K’ijk, Lagendijk 22 in Uit-
geest, 13.30-14.30 uur. Reserve-
ren: www.gaatumee.nl.  (Foto: Sa-
bine van Keulen)

Voorstelling Case Closed van 
theaterklas 6 vwo Jac. P. Thijsse 
in hun school, 20.00 uur. Ook vrij-
dag. Info en kaarten: www.casec-
losed.nl. (Foto: aangeleverd)

Christmas Under African Skies 
met optreden van Kuzola in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Wim Lanser)

7 DECEMBER

Tassenatelier/ leerlokaal 
POOKPOOK Castricum: in-
troductie-workshop ‘Tassen 
van Leer’ maken van vintage 
leer(restanten) voor beginnen-
de en ervaren makers 9.30-12.30 
uur. Info: www.pookpook.nl/
workshops. (Foto: aangeleverd)

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

Open training bij Cas RC (rugby) 
op Sportpark Wouterland in Cas-

tricum van 19.30 tot 21.00 uur. 
(Foto: Hans van Amersfoort)

Toonkunstkoor Alkmaar met de 
Messiah van G.F. Händel in Grote 
Kerk Alkmaar, 20.00 uur.

Verbraak/Van Bijnen spelen in 
Cultuurkoepel Heiloo, 20.15 uur. 
Entree gratis. Reserveren ver-
plicht via www.cultuurkoepelhei-
loo.nl. (Foto: Michael Bosboom)

Schuld, spannende musical naar 
bestseller Mel Wallis de Vries in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Toneelklassieker Kras van Ju-
dith Herzberg vertolkt door To-
neelschuur Producties in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur.

8 DECEMBER

Midwinterduinloop Le Cham-
pion in Egmond-Binnen, met af-
standen van 7,6 en 16,8 kilome-
ter. Start 11.00 uur. Informatie: 
www.lechampion.nl/evenemen-
ten. (Foto: aangeleverd)

Marathon schaatswedstrijd om 
de KPN AB Vakwerk Marathon 
Cup in De Meent in Alkmaar van-
af 17.00 uur. Info: www.demeen-
talkmaar.nl. (Foto: Neeke Wassen-
bergh-Smit)

Aquariuskoor brengt nieuwe 
musical Maria en Jozef 2.0 in 
de R.K. kerk Sint-Jacobus Major in 
Akersloot, 20.00 uur. Ook 14 en 15 
december. (Foto: aangeleverd)

Kerstconcert in de Dorpskerk in 
Heemskerk, 20.00 uur, entree gra-
tis. Koor- en solozang worden af-

gewisseld  met  harp- en �uitmu-
ziek. (Foto: aangeleverd)

Moya Brennan, The Voice of 
Clannad met An Irish Christmas 
in Grote Kerk Alkmaar, 20.15 uur.

Jochen Otten met ‘Troosten’ in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Fo-
to: Scala Photography). Ellen ten 
Damme staat vanavond in de gro-
te zaal van dit theater maar deze 
voorstelling is uitverkocht.

Toztizok avond met Toztizok en 
Plattegrond Records in De Bakke-
rij in Castricum vanaf 21.00 uur. 
Met onder andere Maria Carlas & 
Mylo Cywitz. (Foto: aangeleved)

9 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. (foto: aange-
leverd)

Kerstmarkt in Woonzorgcen-
trum Geesterheem, Dokter Brug-
manstraat 15 in Uitgeest, 11.00-
16.00 uur.

Vaartocht door de Eilands-
polder met gids van Landschap 
Noord-Holland op zoek naar 
goudplevieren en smienten. Start 
11.00 uur vanaf Botenhuis Ei-
landspolder, Oudelandsdijk 1a, 
Driehuizen. Aanmelden: www.
gaatumee.nl. (Foto: Gerard Bos)

Kerstmarkt in het Ketelhuis op 
Landgoed Duin en Bosch, 11.00-
16.00 uur.

Kerstmarkt en winterwande-
ling bij Camping Geversduin. 
Wandeling van 7,5 of 15 kilome-
ter. Kerstmarkt is van 10.00 tot 
17.00 uur. Tickets en tijden voor 
de wandeling op www.rootsmar-
ket.nl. (Foto: aangeleverd)

Nationale Snertdag. Voor 
slechts € 5,- wordt een kop huis-
gemaakte snert aangeboden bij 

o.a. Wier&Ga. Info en inschrijven: 
www.nationalesnertdag.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Lazy Sunday Tapas met La Lun-
fardita om 13.00 uur in Cultuur-
koepel Heiloo. Spaans gezel-
schap met bijzondere cross-over 
van tango en manouche (gypsy 
jazz). Meer informatie op www.
cultuurkoepelheiloo.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Eva Boon componeert met kunst 
in de galerie van Marina Pronk & 
Sabrina Tacci aan de van Olden-
barneveldweg 32 in Bakkum, 
13.00 - 18.00 uur. (Foto: Marina 
Pronk)

Jan Camps vertelt over zijn de-
ze week verschenen boek ‘Land-
goed in de Duinen’ bij boekhan-
del Laan, 14.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

De jokkebrokker (6+) door Maas 
theater en dans in De Vest in Alk-
maar, 14.30 uur. (Foto: Nichon 
Glerum)

Rock ‘n roll dansmiddag in ca-
fé De Vriendschap in Akersloot 
van 15.00 tot 20.00 uur. Toegang 
is gratis.

Kerstconcert Dubbelkwartet 
Fonte di Musica om 15.00 uur in 
Dorpskerk van Heemskerk, Kerk-
plein 1. Info: www.fontedimusi-
ca.nl.

Concert vocal group Rebounce 
in de Terp in Oudorp, 15.00 uur. 
Nadere informatie via: www.re-
bounce-vocalgroup.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Kindervoorstelling ‘Tijger in 
huis met Kerst’ in Theater Ko-
ningsduyn, Geesterduinweg 3 in 

Castricum voor kinderen van 3 
tot 7 jaar met hun (groot)ouders, 
15.30 uur. Kaarten via www.toon-
beeld.tv, boekhandel Laan, de 
Readshop, Muziekhandel Borst-
lap, Vivant Rozing en aan de zaal. 
(Foto: aangeleverd)

Rhythm of the Dance met The 
Christmas Show in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (Foto: aangele-
verd)

10 DECEMBER

Kerstworkshops in de 
Aalsmeerse Plantenhal op de 
Hoefsmid 25 in Heiloo. Ook 11 
en 12 december. Info: www.
aalsmeerseplantenhal.nl. (Foto: 
aangeleverd)

▲

Marc-Marie Huijbregts met ‘Ou-
dejaars 2018 – Onderweg naar 
morgen’ in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Ook dinsdag. 

11 DECEMBER
Themamiddag kanker: radio-
therapie van 14.00 tot 16.00 
uur in ’t Praethuys Alkmaar, Wes-
terweg 50. Aanmelden: info@
praethuys.nl of 072-5113644.

Voorlichtingsavond bevalling 
en kraambed van 19.30 tot 21.00 
uur op afdeling verloskunde van 
Noordwest Ziekenhuisgroep, lo-
catie Alkmaar. Aanmelden via in-
foavond-bevallen@nwz.nl. Info: 
www.nwz.nl/agenda.

12 DECEMBER

Kerstfeest in de Jordaan (Mie-
ke Stemerdink e.a.) door A’dams 
Kleinkunst Festival & St. Zonne-
huis Muziektheater in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Bob 
Bronsho�)

Sint op Clusius College
Castricum - Castricum - Elk jaar weten de Sint en Pieten in deze druk-
ke periode toch weer tijd te maken voor de leerlingen van het Clusius 
College Castricum. Voor elke leerling die een schoen op school heeft 
gezet bracht de Sint een kleine verrassing. En de leerlingen die vin-
den zo’n bezoekje ondanks hun leeftijd toch wel erg leuk. (Foto: aan-
geleverd)

Wandelen op vrijdag 
start voor vrouwen
Castricum - Op vrijdag 11 janua-
ri start ‘wandelen op vrijdag’ voor 
vrouwen tussen de 20 en 50 jaar. 
De door vrijwilligers begeleide 
korte wandeltochten richten zich 
op mensen die graag willen be-
wegen en die het leuk vinden een 
praatje met elkaar te maken. 
Ook worden voor de tochten 
nieuwe Nederlandse vrouwen 
uitgenodigd. Het contact met Ne-
derlandse vrouwen en de Neder-
landse taal nog beter leren spre-
ken, is prettig voor deze groep 
vrouwen.
Elke vrijdag start de wandeling 
voor station NS om 13.00 uur. De 
tochten duren tot 14.00 uur. Er 

zijn geen kosten aan de activi-
teit verbonden en zonder opgave 
kan deelgenomen worden. Een 
duinkaart is gewenst. Wie geen 
duinkaart heeft kan toch deelne-
men, de organisatie voorziet hier 
in. 

Voor de wandeltochten wordt 
nog uitbreiding gezocht voor het 
vrijwilligersteam. 

Voor  informatie kan op werkda-
gen (tussen 9 en 12.30 uur) ge-
beld worden met Welzijn Castri-
cum, met Irene Zijlstra, telefoon 
0251 65 65 62. Het e-mailadres is: 
info@welzijncastricum.nl.
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Deelnemerslimiet nadert
Belangstelling voor Egmond 
Halve Marathon groot
Regio - Voor hardloopliefheb-
bers begint het nieuwe jaar in 
Egmond, tijdens de NN Egmond 
Halve Marathon op zondag 13 ja-
nuari 2019. Jaarlijks trekt dit spek-
takel aan het begin van het nieu-
we jaar een grote stroom hard-
lopers naar de Noord-Holland-
se badplaats. De belangstelling 
voor dé winterklassieker is ook dit 

jaar weer groot. Meer dan 13.500 
hardlopers schreven zich de af-
gelopen maanden al in. Dit be-
treft zowel individuele deelne-
mers als teams van bedrijven, die 
meedoen aan de Businessloop. 
De startbewijzen voor de hoofd-
afstand, de 21,1 km, zijn reeds 
voor 80 procent verkocht. Voor 
iedereen die liever een kortere af-

stand loopt, is er de kwart mara-
thon (10,5 km).
Opvallend is de grote interesse 
uit het buitenland. Honderden 
lopers uit 29 verschillende lan-
den komen een weekend naar 
Egmond aan Zee voor de unieke 
sfeer van de halve marathon. 
De combinatie van verharde én 
onverharde wegen plus de wis-
selende weersomstandighe-
den zorgen ieder jaar weer voor 
een geweldig spektakel op het 
Noordzeestrand en in de duinen 
van het Noordhollands Duinre-
servaat. Volgens velen tel je als 
hardloper pas écht mee als je ‘Eg-
mond’ een keer gelopen hebt.
Voor de allerkleinste hardlopers 
wordt de Egmond Mini Mara-
thon georganiseerd. Dit onder-
deel is speciaal voor kinderen van 
4 tot en met 13 jaar. De start vindt 
plaats in de Voorstraat in het cen-
trum van Egmond aan Zee. De �-
nish is op de Zeeweg voor Hotel 
Zuiderduin, waar alle kinderen 
worden ontvangen als echte hel-
den, net als de deelnemers aan 
de halve of kwart marathon.

Inschrijven is nog mogelijk tot en 
met dinsdag 1 januari via www.
nnegmondhalvemarathon.nl. Er 
kunnen maximaal 13.500 deelne-
mers meedoen aan de halve ma-
rathon en 5.000 aan de kwart ma-
rathon. (Foto: aangeleverd)

Kerstconcert Emergo Castricum
Castricum - Op zondagmiddag 
23 december geeft fanfareorkest 
Emergo Castricum, onder leiding 
van dirigent Erik van de Kolk, sa-
men met het Westfries Mannen-
koor, onder leiding van Frank de 
Ruyter, een kerstconcert in de 
Pancratiuskerk in Castricum. Tij-
dens dit concert zal bekende en 
onbekende, klassieke en heden-
daagse kerstmuziek op het pro-
gramma staan.

Tijdens het concert zal het koraal 
Lux Aurumque (Gouden licht) van 
Eric Whitacre in een arrangement 
van Henk Ummels centraal staan. 
Dit werk is gebaseerd op een kort 
Engels gedicht van Edward Esch. 
Whitacre liet het gedicht vertalen 
naar het Latijn, zodat hij de nuan-
ces van dit mooie gedicht beter 
naar voren kon brengen. De klan-
ken en harmonieën in dit werk 
zorgen ervoor dat een kleine �ik-
kering kan uitgroeien tot de gou-
den vlam van Kerst.
Emergo is altijd erg trots op de 
jonge talenten in het orkest. Dit 
keer zal het orkest Jamie Zaal be-

geleiden als zij Ave Maria in van 
Beyonce zingt. Jamie heeft met 
eerdere solo’s laten horen dat zij 
niet alleen een fantastische stem 
heeft, maar ook het publiek kan 
raken met haar solo’s. 
Beyonce’s Ave Maria bevat delen 
van het Ave Maria van Schubert 
maar is zeker geen cover. Met tek-
sten als “There’s only us when the 
lights go down” past dit lied goed 

bij de sfeer van Kerst.
Het concert begint om 16.00 uur 
en vindt plaats in de Pancratrius-
kerk in Castricum. Kaarten kos-
ten €12,50, inclusief een kopje 
ko�e of thee met wat lekkers en 
zijn verkrijgbaar via emergo.org/
tickets of te koop bij slaapwoon-
winkel Huitenga aan de Dorps-
straat 69-73 te Castricum. (Foto: 
Nico Lute)

Vredeburg verslaat De Strandloper
Limmen - Maandag 26 november 
speelde het viertal van Vredeburg 
3 een bondsduel bij De Strandlo-
per 2 in Petten. Vrijdag was er een 
bondsduel voor Vredeburg 4 uit 
bij Caïssa 5 in Hoorn en werd de 
elfde ronde van de interne com-
petitie gespeeld.
Vredeburg 3 leverde een perfec-
te prestatie in Petten: Barry Ble-
kemolen, Jaap Limmen en Mar-
lies Sturk wonnen. Yvonne Schol 
tekende voor een hal�e. De in-
drukwekkende score van 3,5-0,5 
brengt Vredeburg 3 naar de twee-
de plaats van de ranglijst. Vrijdag 
komt koploper Caïssa 4 op be-
zoek. 
Vredeburg 4 ging het minder 

goed af. Marcel Wester en Nico 
Pepping behaalden nog netjes 
een remise, maar Jan Brantjes en 
Harry Levering verloren. De eind-
stand van 3-1 betekent dat Vrede-
burg 4 de voorsprong op de rang-
lijst ziet verdampen. 
In de interne competitie neemt 
koploper Luc Janssen een steeds 
grotere voorsprong op de rang-
lijst. Ondanks hevig verzet van 
opponent Gertjan Hafkamp wist 
de Limburger te winnen. Verder 
wist Bert Hollander te winnen 
van Jan Levering en Remi Aa�es 
van Yvonne Schol. Jos Admiraal 
en Barry behaalden remise. San-
dra Hollander wist de partij win-
nend af te sluiten tegen Harold 

Ebels. Bert van Diermen won van 
Indriaas Booij en Robin Rommel 
van Hans de Goede. Hidde Ebels 
had de handen vol aan Jaap Lim-
men, maar won uiteindelijk wel. 
Marlies Sturk trof de sterke Tars 
Wanders. En inderdaad: Wanders 
won vlot. 

Komende vrijdag vindt de kra-
ker tussen Vredeburg 1 en de bu-
ren van Bakkum 1 plaats. Frap-
pant genoeg voor de onderaan 
de ranglijst van de tweede klas-
se C verkerende Bakkummers 
(nul matchpunten) een crucialer 
duel dan voor het vlaggenschip 
van Vredeburg, dat reeds over vijf 
matchpunten beschikt.

Butter en Anderiessen 
plaatsen zich voor EK Cross 
Castricum - Al jarenlang staat de 
Warandeloop bekend als het se-
lectiemoment voor de EK cross. 
Dit jaar vond deze loop op 25 
november plaats en, net als vo-
rig jaar, op het parcours van de 
Beekse Bergen. De Warandeloop 
werd gekenmerkt door een hoog 
niveau, aangezien iedereen een 
startbewijs wilde afdwingen voor 
de EK Cross in eigen land. Vele at-
leten van TDR stonden aan de 
start, met als gevolg twee tickets 
voor het EK Cross.

Bij de mannen senioren was het 
Michel Butter die een ijzerster-

ke wedstrijd liep. Na een alerte 
start was Butter gelijk voorin het 
veld te vinden. Nadat hij zijn ei-
gen tempo had gezocht hield hij 
goed contact met de kopgroep 
gedurende de hele wedstrijd. 
Met nog drie rondes te gaan kon 
de Castricummer de kopgroep 
bijna aanraken, totdat ze voorin 
begonnen te versnellen. Hierna 
had Butter een mooie strijd met 
Khalid Choukoud, die hij kon te-
rughalen uit de kopgroep, en met 
Beverwijker Stan Niesten. Uitein-
delijk kon de marathonloper strij-
den om de vierde plek, maar hij 
moest in de laatste fase nog twee 

man voor hem dulden. Butter �-
nishte de lange cross als zesde in 
29.48, slechts 25 seconden ach-
ter de winnaar. Dit leverde hem 
een automatische kwali�catie 
op voor de EK Cross die komend 
weekend plaatsvindt op hetzelf-
de parcours.
Bij de jongens A was Bram An-
deriessen getergd om de race te 
winnen. Het werd een spannen-
de strijd tussen vier jongens. In 
de laatste ronde was het Luuk 
Maas die versnelde en Anderies-
sen moest een klein gaatje laten. 
Hij kwam als tweede over de �-
nish, in een tijd van 18.52, op 4 
seconden van Maas. Een plek in 
het team naar het EK cross was al 
zeker, aangezien hij voorgeselec-
teerd was op basis van zijn pres-
taties van vorig jaar. Hij diende in 
de top drie van Nederlanders te 
eindigen, wat hem is gelukt. 

Nuttige zege schakers S.V. Castricum
Castricum - Na het echec tegen 
het sterke team van H.W.P. Haar-
lem (7-1) boekten de schakers 
van S.V. Castricum een prima ze-
ge op Caïssa-Eenhoorn in Dorps-
huis De Kern. Het werd een 5-3 
overwinning, waardoor het acht-
tal een plaats heeft in de sub-
top van de eerte klasse A van de 
N.H.S.B.
Sander Mossing Holsteijn was 
als eerste klaar en bezorgde zijn 
team een prettige voorsprong. 
Bert van Oudvorst verdubbelde 
de score door de zwarte koning 
vanuit de korte rokade op te ja-
gen met dreigende matcombina-
ties. Robert van der Wal belaag-

de met succes de witte lange ro-
kade middels een mooie aanval. 
De jeugdige Victor de Vries speel-
de een prachtpartij. Hij debuteer-
de in het eerste team, maar had 
beslist geen faalangst! Hij o�erde 
liefst twee stukken voor een mat-
aanval. Helaas vond zijn tegen-
stander de juiste zetten en moest 
Victor berusten in remise door 
eeuwig schaak.
Ondanks de grote voorsprong, 
werd het nog spannend. Zo 
moesten Nico Kuijs en Eric van 
der Klooster, na lange strijd, de 
eer aan hun opponent laten.
Door toeval speelden twee sterke 
vrouwen tegen elkaar. Oud Ne-

derlands schaakkampioene Hel-
een van Arkel-de Greef (1984 en 
1986) trof de sterke jeugdkam-
pioene AB van Nederland 2018 
Robin Duson. Het werd een aan-
trekkelijke partij, waarin het Hel-
een net niet lukte om de jeugd 
eronder te houden. In wederzijd-
se tijdnood koos Heleen safe voor 
remise door zetherhaling. Wou-
ter Beerse werd uiteindelijk de 
matchwinner door het eindspel 
met wit heel uitgekookt te spe-
len. 
De volgende uitwedstrijd wordt 
gespeeld op 1 februari tegen 
Magnus Anna Paulowna Combi-
natie in Schagen.

Componeren met kunst
Castricum - Sforzando, Grazio-
so, Largo en Dolce zijn aandui-
dingen die men misschien kent 
uit de muziek maar ditmaal van 
toepassing zijn op de bijzondere 
expositie die Marina Pronk & Sa-
brina Tacci hebben ingericht. Het 
kunstenaarsduo dat atelier houdt 
in en rond de voormalige dok-
terswoning aan de Van Oldenbar-
neveldweg 32 in Bakkum, heeft 
hulp gehad van klankfenomeen 
Eva Boon.
De aanstaande tentoonstelling 
is op een bijzondere manier tot 
stand gekomen. Tacci: ,,Eva Boon 
is altijd erg betrokken bij kunst in 
het algemeen en bij ons werk in 
het bijzonder. We hebben vaak 
samengewerkt, wij met beelden-
de kunst en Eva met haar klank-

kunst. Ditmaal hebben we haar 
de touwtjes in handen gegeven 
en gevraagd welk werk zij graag 
geëxposeerd wil zien. Het was 
prachtig om te horen hoe zij de-
ze bijzondere expositie compo-
neerde.”
 
Live klankkunst
Eva is bekend van haar vrije im-
provisaties met stem, tanpura, 
blok�uit, klankschalen en drum 
en had geen enkele moeite met 
het verzoek van Marina & Sabrina. 
Ze hoorde klanken en zag direct 
wat, waar en in welke combinatie 
getoond moet worden. Op zon-
dag 9 december zal Eva Boon de 
klanken die zij verbindt aan het 
werk ten gehore brengen.
Het atelier van Marina en Sabri-

na is komend weekend 7, 8 en 9 
december en alle vrijdagen van 
13.00 tot 18.00 uur open. 
Foto: Eva Boon in het atelier van 
Marina & Sabrina (foto: Marina 
Pronk)

Peter Hulscher exposeert in De Groene Ezel
Regio - Peter Hulscher (49 jaar) 
uit Beverwijk exposeert in de 
maanden december en janua-
ri (2019) schilderijen en tekenin-
gen in kringloopwinkel De Groe-
ne Ezel in Heemskerk.
Veel van zijn werk is experimen-
teel, met vaak herkenbare �gu-
ren. Zo hangt er een schilderij van 
een vrouw die voor een tunnel 
staat. Voor een aantal van deze 
werkstukken kreeg Peter de idee-
en door zijn dromen. Peter nodigt 
mensen uit op zijn Facebookpa-
gina te komen: www.facebook.
com/peter.hulscher. De Groene 
Ezel is te vinden op de Lijnbaan 
12-14 in Heemskerk. Openings-
tijden: dinsdag tot en met vrijdag 
van 12.00 uur tot 16.00 uur. Zater-
dag van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Open training op 7 december
Cas RC 3 heeft geen kind aan Waterland
Castricum - De tegenstander van 
het derde rugbyteam van Castri-
cum, komende uit Purmerend, 
had de wedstrijd afgelopen zon-
dag danig onderschat. Waterland 
3 kwam conditie tekort tegen het 
zeer �tte team van Cas RC. Al in de 
eerste helft werd het duidelijk dat 
dit voor de Duinranders een grote 
uitslag zou worden. 

Op één tegentry van Purmerend 
na werd er van Waterland geen 
enkel wapenfeit vernomen. En 
de trein van Castricum denderde 
maar voort. Voor de rust werden 
er al zeker 60 punten gescoord, 
na de rust bleef de bij het laatste 
�uitsignaal de teller staan op 135-
5 in het voordeel van Cas RC 3. 

Wie ook deel wil uitmaken van 
dit succesteam of sfeer wil proe-
ven kan op vrijdag 7 december 
naar de open training op Sport-
park Wouterland. De training be-
gint om 19.30 uur en stopt om 

21.00 uur. Op de foto een van de 
vele uitbraken van Cas RC 3 die 

uitmondt in een score. (foto Hans 
van Amersfoort)
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Theaterspeeltuin en voorstellingen voor 2+

Jaarlijkse Peuterfestival 
strijkt neer in De Vest

Themamiddag kanker: radiotherapie

Regio - Op woensdag 23 januari 
kunnen peuters, ouders en groot-
ouders op theateravontuur in 
TAQA Theater De Vest. Tijdens het 
jaarlijkse Peuterfestival is er voor 
de kleintjes een speciale thea-
terspeeltuin en zijn vier theater-
voorstellingen om uit te kiezen. 
Een onvergetelijke belevenis voor 
jong en oud.

In de theaterspeeltuin De wonde-
re wereld van de Noord- en Zuid-
pool kunnen peuters heerlijk met 
ijsschotsen in de weer, op de rug 
van een orka de wereld om hen 
heen bekijken, of ontdekken hoe 
een zeehond zijn visjes vangt. In 
de foyer kunnen kinderen mee 
tekenen aan een groot kleurtapijt 
tijdens Kleurfeest, onder begelei-
ding van tekenaars en een muzi-
kant.
BonteHond voert de peuters mee 

in de �itsende wereld van PAK’M: 
een heuse achtervolging met de 
nieuwste camou�agetechnieken, 
klassieke misverstanden en span-
nend achter elkaar aan rennen. 
Een hilarische race met een ver-
rassende �nish. In Moes beleeft 
het jonge publiek een spannend 
en leerzaam verhaal dat gaat van 
appels tot moes. Deze voorstel-
ling won de Zilveren Krekel 2017. 
In Mappamondo gaat Dadodans 
met de kinderen op wereldreis. 
Met kruiden, zand, aarde, ste-
nen, takken, bladeren, maar ook 
met muziekinstrumenten creëren 
een danseres en een musicus een 
zelfverzonnen wereld. En in In 
de kelder staat een huis beleven 
de kleintjes de heerlijke avontu-
ren van een muis die wegdroomt 
over wie er in de theepot woont 
en die giechelt om de schaduw 
van haar eigen staart. 

Het Peuterfestival wordt mede 
mogelijk gemaakt door het SKOA, 
Stichting Kinderopvang Alkmaar. 
Het theater is open vanaf 8.45 
uur. Een kaartje voor een voor-
stelling kost € 10,- (incl. limona-
de) en geeft gratis toegang tot 
de speeltuin. Meer informatie en 
kaarten via www.taqatheaterde-
vest.nl, aan de balie of telefonisch 
072 - 548 9999 (ma t/m za 12.00 
-16.00 uur) en tijdens het festival. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - ’t Praethuys, Evean 
en Noordwest ziekenhuisgroep 
houden op dinsdag 11 december 
een themamiddag met als onder-
werp radiotherapie (bestraling), 
voor mensen met kanker en hun 
naasten.
Ongeveer de helft van alle kan-
kerpatiënten wordt behandeld 
met radiotherapie. Deskundige 
J.M. Uppelschoten, radiothera-
peut-oncoloog Noordwest, gaat 
in op de vragen: Wat is bestraling? 
Wat doet het met je lichaam? Wat 
is de werking en wat zijn de even-
tuele bijwerkingen? Hoe kunt u 

de bestralingsperiode zo goed 
mogelijk doorkomen? Wat zijn de 
ontwikkelingen in de radiothera-
pie? Er is volop de gelegenheid 
om vragen te stellen en ervarin-
gen uit te wisselen.

De themamiddag wordt gehou-
den van 14.00 tot 16.00 uur in ’t 
Praethuys Alkmaar, Westerweg 
50, 1815 DG Alkmaar. Toegang 
is gratis. Om deze themamiddag 
bij te wonen is aanmelding nood-
zakelijk. Belangstellenden kun-
nen voor informatie en aanmel-
ding contact opnemen met ’t 

Praethuys via info@praethuys.nl 
of 072-5113644.
Deze bijeenkomst is de vierde 
van een serie van elf bijeenkom-
sten over kanker. De bijeenkom-
sten staan los van elkaar en kun-
nen afzonderlijk worden bezocht. 
Bij iedere bijeenkomst is een des-
kundige van Noordwest of Evean 
aanwezig. Voor deze bijeenkomst 
is een minimum aantal van 8 per-
sonen vereist en een maximum 
van 25. Meer informatie over deze 
bijeenkomsten is ook te vinden in 
de agenda op de websites, www.
nwz.nl en www.praethuys.nl. 

Vrijwilligerswerk in Kathmandu
Castricum - Op 25 april 2015 tril-
de de aarde in Kathmandu op 
een manier zoals de Nepalezen 
nog nooit eerder hadden meege-
maakt. Een verwoestende aard-
beving met een kracht van ze-
ker 7,6 op de schaal van Richter 
trof de stad die al zo gewend is 
aan aardbevingen. Maar dit had-
den velen nog nooit eerder mee-
gemaakt. Gebouwen stortten als 
kaartenhuizen in elkaar, ravage in 
de hele stad en overal doden en 
gewonden. 

De stichting ‘Straatkinderen van 
Kathmandu’, onder leiding van 
Lies Vink is na de aardbeving vrij-
wel direct aan de slag gegaan om 
een nieuw en aardbevingsbe-
stendig huis te bouwen. Met be-
hulp van een bevriende aanne-
mer uit Kathmandu staat er nu 
een prachtig nieuw onderkomen 
dat in mei 2017 feestelijk is ge-
opend. In het tehuis met de naam 
Thiom Laura Marinka home ver-
blijven nu 91 kinderen in de leef-
tijd van 2 tot en met 18 jaar. Vijf-
tien personeelsleden zorgen er-
voor dat in het tehuis alles op rol-
letjes loopt. 
Lisanne Kuiper uit Apeldoorn 
en Nadien Saleh, hoewel geze-
gend met een Brabantse tong-
val, afkomstig uit Castricum, heb-
ben als vrijwilliger gewerkt in het 
Thiom Laura Marinka home.  Wat 
ze meenemen uit Nepal en hun 
tijd als vrijwilliger? ,,De lachende 
gezichten, de dankbaarheid van 
die kinderen en hun blijheid en 
vrolijkheid”. ,,Maar ook”, vult Li-
sanne aan ,,dat je merkt dat men-
sen in Nepal veel meer in het hier 

en nu leven en dat je daardoor 
leert zelf veel meer stil te staan bij 
wat je aan het doen bent’’. ,,Men-
sen, maar ook de kinderen, heb-
ben het misschien heel arm maar 
ze zijn ook rijk van binnen en dat 
is heel leerzaam om te zien’’, stelt 
Nadien wijs vast. ,,Waarom ik hier 
ben? Nou eigenlijk heel eenvou-
dig. Ik wilde na 6 vwo op het Bon-
hoe�ercollege in Castricum ge-
neeskunde studeren maar werd 
uitgeloot en ja, dan ga je naden-
ken over wat dan. Nou kende mijn 
moeder toevallig Gerda Oosting 
van de Stichting Straatkinderen 
van Kathmandu en die bracht me 
weer in contact met Lies Vink. Na 
een gesprek was ik aangenomen 
en mocht ik voor twee maan-
den naar Nepal.’’ ,,Ik zelf hoorde 
via een vriendin van mijn moe-
der, die Martine Kok van de Valley 
Guest House in Kathmandu ken-
de, over het kindertehuis’’, zegt Li-
sanne.  Ook zij had een gesprek 

en kon eveneens twee maanden 
aan de gang. Lisanne heeft vorig 
jaar haar gymnasiumdiploma ge-
haald en had al langer het plan 
voor een tussenjaar. Direct stude-
ren leek haar niet zo veel. 
,,Wat we hier vooral doen is spe-
len met de kinderen. Ze op alle 
mogelijke manieren op een leuke 
manier bezighouden en af en toe 
voetballen met de jongens’’, zegt 
Nadien, zelf een verdienstelijk 
voetballer, met een grote grijns. 
,,Ik kan ze aardig bijbenen.’’ 
,,Het is wel even wennen hoor al 
die kinderen. Ze vragen veel aan-
dacht dus er wordt voortdurend 
letterlijk en �guurlijk aan je ge-
trokken’’, vult Lisanne relative-
rend aan, ,,maar je krijgt er zoveel 
voor terug’’. 

Meer weten over het werk van de 
stichting? Ga naar www.straat-
kinderenvankathmandu.nl (Foto: 
aangeleverd)

Voel je goed als 
vrijwilliger bij Home-Start
Regio - Annet Schermerhorn 
is vrijwilliger bij Home-Start. 
Home-Start biedt steun aan ge-
zinnen met kinderen van 0 tot 
14 jaar. Drie jaar geleden rondde 
ze de training af die alle vrijwilli-
gers krijgen voordat ze een gezin 
gaan ondersteunen. ,,Ik had toen 
een parttime baan in de verple-
ging, mijn kinderen gingen naar 
de middelbare school. Ik dacht: 
‘Dat wil ik doen!’’’ En het bleek 
een goede beslissing. Nog steeds 
begeleidt Annet moeders die zich 
vaak alleen voelen in hun ouder-
schap. Ze zijn onzeker of ze het 
wel goed doen. Annet is echt een 
maatje voor deze moeders. Ze 
geeft complimenten, biedt een 
luisterend oor. Ze richt zich vooral 
op het positieve. 
Annet �etst iedere dondermid-
dag naar Zara. Ruim een half jaar 
geleden heeft Zara contact opge-
nomen met Home-Start. Als al-
leenstaande moeder van drie kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar. Zara 
is net gescheiden en staat sinds-
dien alleen voor de opvoeding. 

Onderling hebben de kinderen 
veel strijd met elkaar. Zara heeft 
moeite met grenzen aangeven 
naar de kinderen. 
Annet komt een keer per week 
een paar uur over de vloer en dat 
geeft veel rust. ,,Ik zie dat de moe-
ders hun best doen. Ze zetten 
hun kinderen op de eerste plaats. 
Vaak hebben ze gewoon meer 
vertrouwen nodig in zichzelf. En 
ik geef ze dat graag! Als ik na een 
paar uur bij mijn gezin weer naar 
huis ga, voel ik me goed en nut-
tig. Ouders zijn ook altijd heel 
dankbaar voor je komst. En ik ben 
blij als ik zie dat een moeder na 
verloop van tijd beter in haar vel 
zit en dat is �jn voor haar én voor 
de kinderen.’’ 

Humanitas Noord-Kennemerland 
is voor Home-Start op zoek naar 
vrijwilligers (m/v). Door Home-
Start word je goed begeleid. 
Voordat je als vrijwilliger aan de 
slag gaat, krijg je eerst een gede-
gen training, zodat je gezinnen 
goed voorbereid kunt ondersteu-

nen. Voor informatie: Humanitas 
tel. 072- 540 1800 of stuur een be-
richt naar home-start.nkl@huma-
nitas.nl. Voor meer informatie kijk 
op www.home-start.nl.

Op de foto vrijwilligster Annet Scher-
merhorn (foto: Anneke Hymmen)

Messiah Koepelscratch op herhaling
Regio - Na het succesvolle de-
buut van de Koepelscratch in 
2017 brengt Oratoriumkoor Hei-
loo opnieuw Händels Messiah 
naar de Cultuurkoepel in Heiloo. 
Bij een ‘scratch’-concert wordt de 
hele dag geoefend om het stuk ’s 
avonds voor publiek uit te kun-
nen voeren. Enthousiaste zan-
gers en zangeressen kunnen zich 
nog aanmelden voor deelname, 
en ook iedereen die als luisteraar 
van dit muzikale meesterwerk wil 
genieten. 

Dit jaar zal de scratch plaatsvin-
den op zaterdag 22 december. 
De dag begint voor de zangers 
met een repetitie om 10.30 uur, 
onder leiding van dirigent Paul 
Waerts. Er wordt wel verwacht 
dat de deelnemers het stuk zelf 
al ingestudeerd hebben. Tijdens 
de repetitie worden de muzikale 
puntjes op de i gezet. In de mid-
dag wordt gerepeteerd samen 
met het orkest, Cappella Maria 
Barbara, en de solisten: Peter Vos 
(tenor), Matthijs Mesdag (bariton) 

Martine Straesser (alt) en Martha 
Bos (sopraan). Om 19.00 uur be-
gint de uitvoering. Het belooft 
weer, net als vorig jaar, een fan-
tastisch muzikaal feest te wor-
den. In culinair opzicht wordt er 
samengewerkt met de ‘buurman’ 
van de Cultuurkoepel, Keuken 
met Karakter. Zij verzorgen des-
gewenst de lunch en het diner. 
In het programma is voldoen-
de tijd voor de deelnemers inge-

ruimd om te dineren en zich op 
de uitvoering voor te bereiden. 

Deelname als zanger kost € 35,-
, bezoekers betalen € 20,-. Lunch 
kost € 7,50 en het diner € 19,50, 
beide verzorgd door de Keuken 
met Karakter. 

Aanmelden is nog altijd mogelijk 
via de website oratoriumkoorhei-
loo.nl. (Foto: aangeleverd)

Evenement krijgt vervolg

Eerste JongerenTop NHN: mét jongeren 
praten leidt tot mooie resultaten
Regio - Tijdens de JongerenTop 
NHN op vrijdag 30 november 
hebben ruim 200 bezoekers op-
lossingen bedacht en adviezen 
uitgewerkt om meer kansen te 
creëren op het gebied van school 
en werk voor jongeren in Noord-
Holland Noord. Ook de jongeren 
zelf zijn betrokken bij dit proces. 
Deze eerste JongerenTop NHN 
toonde dat mét jongeren praten, 
in plaats van óver hen, tot mooie 
gesprekken en resultaten leidt.
Enkele jongeren deelden hun 
verhaal en wisten zo de aanwezi-
gen, een diverse groep met jon-
geren, ouders, bestuurders en 
mensen van de werkvloer, te ra-
ken en het gesprek op gang te 
krijgen. Wat gaat er mis, wat kan 
er beter? Een interactief program-
ma bood vervolgens de moge-
lijkheid dieper in te gaan op ver-
schillende thema’s waar jonge-
ren tegen aanlopen. Voor de the-
ma’s Preventie, De jongere seri-
eus nemen, Aansluiting jongere 
en werkgever, Toekomstplan en 
Een leven lang leren werden de 
problemen in kaart gebracht en 
oplossingen besproken. De deel-
nemers brachten vervolgens ad-
vies uit aan bestuurders van on-
derwijs en gemeenten in de regio 
Noord-Holland Noord. 

Uit meerdere thematafels kwam 
het advies om een ‘buddy’ te kop-
pelen aan jongeren, die hen kan 
coachen en begeleiden, en waar-
van de steun niet ophoudt als de 
jongere 18 is. De vraag aan het 
onderwijs is om deelcerti�caten 
op erkende competenties en ta-
lenten te organiseren, in het ka-
der van een leven lang leren. Ook 
op werkgevers wordt een beroep 
gedaan: jongeren willen graag 
dat werkgevers kijken naar talen-
ten en ervaring in plaats van al-
leen diploma’s. Een oproep die 
beklijft is de vraag om jongeren 
centraal te zetten, hen serieus 
te nemen en niet te ‘vertroete-

len’, de regie bij de jongere te la-
ten en �nanciering beschikbaar 
te stellen. In februari 2019 is een 
plan van aanpak gereed om met 
de adviezen aan de slag te gaan. 
Najaar 2019 is de volgende Jon-
gerenTop NHN, waarbij ook huis-
vesting voor jongeren een onder-
werp wordt.
Bestuurders ondertekenden een 
intentieverklaring waarbij zij uit-
spraken dat zij staan voor een be-
tekenisvolle toekomst voor ie-
dere jongere. Samen met jonge-
ren en professionals willen de be-
stuurders ervoor zorgen dat de 
tijdens de JongerenTop NHN ge-
formuleerde adviezen in de ko-
mende vier jaar worden opge-
volgd. De jongeren kregen een 
uitnodiging voor een gesprek om 
de voortgang te bespreken en de 
vraag om vooral contact te hou-
den. 

Passend aanbod voor jongeren
Veruit de meeste jongeren sla-
gen erin op eigen kracht, met 
steun van ouders en hun om-
geving, hun talenten te benut-
ten en een plek in de maatschap-
pij te vinden. Een aantal jonge-
ren gaat echter niet naar school 
en/of heeft geen werk. Zij kam-
pen veelal met meerdere proble-
men, zoals fysieke of mentale be-

perkingen, schulden, problemen 
thuis, met huisvesting of met jus-
titie. In de regio Noord-Holland 
Noord gaat het om naar schatting 
8.400 jongeren tussen de 16 en 
27 jaar. Daarnaast is bekend dat 
in deze regio meer dan 7.100 jon-
geren van 16 tot 27 jaar oud één 
of meerdere vormen van jeugd-
hulp, jeugdreclassering of jeugd-
bescherming krijgt of heeft ge-
kregen tussen 2011 en 2016. Ook 
weten we dat ruim 21.000 jonge-
ren in de regio medicijnen voor 
psychische problematiek en/of 
ggz-hulp hebben gekregen.

Voor al deze jongeren is het af-
ronden van een opleiding, het 
vinden van werk of op eigen be-
nen staan extra lastig. Dat is zon-
de, want iedereen moet de kans 
krijgen om zijn of haar talenten 
naar eigen vermogen te ontwik-
kelen. Zij hebben het nodig dat er 
een passend aanbod is om hen te 
helpen, bijvoorbeeld bij huisves-
ting, opleiding en het vinden en 
behouden van werk. 
De JongerenTop NHN wil hier-
aan een bijdrage leveren door 
ervaringsdeskundigen, bestuur-
ders en professionals bij elkaar te 
brengen en samen naar oplossin-
gen te laten zoeken. (Foto: aange-
leverd)
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FC Castricum vergeet zichzelf te belonen
Castricum - FC Castricum moest 
dit weekend genoegen nemen 
met een 2-2 gelijkspel tegen Rei-
ger Boys, en zag de eerste plek 
overgenomen worden door 
HBOK, doordat Purmersteijn een 
misstap maakte bij HCSC.

Na een open beginfase met kan-
sen voor beide ploegen nam FC 
Castricum in de 31ste minuut de 
leiding.  Door een prachtige ver-
overing van de bal op het mid-
denveld van Jeroen Bakker en 
een  mooie pass naar Bart Korn-
blum, wist deze zijn tegenspe-
ler uit te spelen, en waar de toe-
schouwers van dachten die schiet 
hij voor, werd deze met veel ef-
fect het doel ingeschoten. Het is 

nog geen vier minuten later wan-
neer Reiger Boys de gelijkma-
ker maakt. Reiger Boys krijgt aan 
de rechter kant een vrije trap, de-
ze wordt aangenomen door Ke-
vin Pawirosemito in de 16, en met 
een listig hakje maakte hij de ge-
lijkmaker. 
Het bleef een gelijk opgaande 
eerste helft, met kansen voor Rei-
ger Boys, die door Danny Burger 
werden gepareerd en een bal op 
de paal voor FC Castricum van 
Maarten van Duivenvoorde.
In de tweede helft had FC Castri-
cum het betere van het spel, het 
was in de 49ste minuut dat Se-
bastiaan Weber werdt aange-
speeld in het midden en zo kon 
door lopen naar het doel, hij leg-

de keurig af naar Elario Zweet die 
de 2-1 op het scorebord bracht.                                      
Reiger Boys wist zich weer te-
rug in de wedstrijd te brengen 
in de 65ste minuut wanneer een 
voorzet snoeihard wordt inge-
kopt door Dave van Dekken.                                                                 
FC Castricum blijft druk zetten 
om toch nog de winst te beha-
len, maar helaas beland Ernst zijn 
schot op de paal en Elario zijn 
schot wordt van de lijn afgescho-
ten door een speler van Reiger 
Boys, 2-2 is dan ook de eindstand.
Aankomende zaterdag gaat FC 
Castricum op bezoek bij HBOK, de 
nieuwe koploper met één punt 
meer dan FC Castricum, en die 
wel bekend is uit de tweede klas-
se van vorig jaar. (Joop Bakker)  

Veilig hardlopen bij AV Castricum
Castricum - AV Castricum biedt 
hardlopers die nog geen lid zijn 
van een vereniging, de mogelijk-
heid om in de donkere decem-
bermaand aan te sluiten bij een 
van de hardloopgroepen van de 
Castricumse atletiekvereniging. 
De aanleiding voor dit aanbod 
is dat er de afgelopen week en-
kele incidenten zijn gebeurd in 
de regio Castricum, waarbij on-
der meer een hardloopster uit Eg-
mond aan den Hoef werd aange-
reden en werd gestoken met een 
mes. De gemeenten Heiloo, Ber-
gen en Castricum raden inwoners 
daarom aan om in groepjes hard 

te lopen en liever niet alleen. 
Bij AV Castricum kunnen hardlo-
pers veilig en onder begeleiding 
hardlopen. Er zijn diverse groe-
pen, van beginners tot gevorder-
den, voor jong en oud. De mees-
te groepen trainen ‘s avonds op 
de verlichte atletiekbaan. Sommi-
ge groepen wisselen de training 
af met een duurloop over de weg 
of een training overdag in de dui-
nen. Het aanbod om gratis mee te 
trainen geldt voor de hele maand 
december, daarna kun je beslis-
sen of je lid wilt worden (dat kost 
48 euro per kwartaal).
Lopers en loopsters die advies 

willen hebben over welke groep 
het beste bij hen past, kunnen 
een formulier invullen op de web-
site van AV Castricum (www.av-
castricum.nl). Daarna krijgen ze 
per e-mail een uitnodiging om 
gratis en vrijblijvend mee te trai-
nen tot en met eind december. 
Een woordvoerder van de ge-
meente zegt dat dit soort waar-
schuwingen in de donkere win-
termaanden altijd gedaan kun-
nen worden, maar dat er door 
de incidenten van afgelopen tijd 
weer reden is om het bericht nog 
eens te benadrukken.  (Foto: aan-
geleverd)

Ruim 400 deelnemers tweede 
Strand- en Duinloop AV Castricum
Castricum - Op zondag 2 de-
cember stonden er 406 deelne-
mers aan de start van de tweede 
Strand- en Duinloop van AV Cas-
tricum, die voor deze gelegen-
heid was omgedoopt tot Sinter-
klaasloop. Er waren dan ook twee 
sportieve Pieten bij, die vooral 
de jongste lopertjes vermaakten 
met gekke oefeningen, een valse 
start en een handje pepernoten. 

Om 10.15 uur klonk het start-
schot voor de korte afstanden, 2,3 
km en 4,1 km. De 4,1 km was bij 
de vorige Strand- en Duinlopen 
nog een iets kortere ronde. Maar 
doordat het graasgebied van de 
Schotse hooglanders is vergroot 
heeft PWN een aantal vee-roos-
ters aangelegd. En met name 
voor de jeugd op deze afstand wil 
AV Castricum ongelukken voor-
komen, en is voor een iets aan-

gepaste route gekozen. Voordeel 
daarvan is dat er acht nieuwe par-
coursrecords gerealiseerd kon-
den worden.

Voordat de lopers van start gin-
gen, werden diverse deelnemers 
geïnterviewd door RTL Nieuws, 
dit naar aanleiding van de drie 
incidenten de afgelopen week 
waarbij onder andere een hard-
loopster werd aangereden en 
neergestoken. Dit werd zondag-
avond uitgezonden bij het RTL 
Nieuws van 19.30 uur.

Onderstaand een overzicht van 
de winnaars op de verschillende 
afstanden. Dit komt uitgebreider 
aan bod op http://avcastricum.nl/
strand-en-duinlopen.
2,3 km mini en C pupillen: Jent de 
Reuver; pupillen jongens: Rens 
Denneman; pupillen AB meis-

jes: Aimeé Rood; junioren CD 
jongens: Sepp Schulte; junioren 
CD meisjes: Jet de Jong; 16 jaar 
en ouder - heren: Thomas Möhl-
mann; 16 jaar en ouder - dames: 
Yke Martens.
4,1 km junioren CD - jongens: Rick 
Thomasse; junioren CD - meisjes: 
Lenneke Pettinga; heren: Kees 
Vrolijk; dames: Lidewij Breton.
10,1 km dames: Lindsey van der 
Meer; heren: Hasan Tavuilgis.
15 km dames senioren: Marjolein 
Bijwaard-Reitsma; dames 35 jaar 
en ouder: Inge Felter-de Jong; he-
ren senioren: Max Rijs; heren 40 
jaar en ouder: Mohamed Moham-
madi; heren 50 jaar en ouder: Ra-
chid Mohammadi.

Op 6 januari is de derde Strand- 
en Duinloop, op 3 februari de 
vierde en laatste Strand- en Duin-
loop van dit seizoen. 

Vitesse pakt koppositie 
door 3-1 winst op Kennemers
Castricum - Omdat de boven-
ste vier ploegen in de derde klas-
se tegen elkaar moesten spelen 
behoorde een gunstige a�oop 
op de Puikman tot de mogelijk-
heden. Koploper Hercules Zaan-
dam moest dan thuis puntver-
lies lijden tegen Limmen dat al 
een aantal weken prima presteert 
en Vitesse zelf moest winnen van 
de Kennemers. Het ideaalplaatje 
kwam uit: Limmen won in Zaan-
dam met 1-2 en Vitesse wist op 
eigen terrein voor de vijfde keer 
op rij te winnen in een overigens 
meer spannende dan goede wed-
strijd.
Meteen vanaf de aftrap zocht Vi-
tesse de aanval tegen de op de 
verdediging leunende ploeg uit 
Beverwijk. Al in de zesde minuut 
was het raak. Robin Bakker werd 
aangespeeld in het strafschopge-
bied en wist zich tussen drie ver-
dedigers toch vrij te spelen voor 
keeper Dave Davidson en scoor-
de vervolgens beheerst: 1-0. Ken-
nemers moest op zoek naar de 
gelijkmaker en mede daardoor 
ging het duel daarna redelijk ge-
lijk op. Over en weer veel slechte 
passes hadden echter tot gevolg 
dat van echt goed voetbal nau-
welijks sprake was. Na een klei-
ne twintig minuten sloeg Vitesse 
opnieuw toe. Uit een afgemeten 
voorzet van rechts wist Jort Kaan-
dorp de bal perfect binnen te 
koppen: 2-0. Pas in de 27e minuut 
viel het eerste gevaarlijke mo-

ment van Kennemers te noteren. 
Omdat de wat warrig �uitende 
scheidsrechter Ligtvoet het overi-
gens terechte vlagsignaal van zijn 
assistent voor buitenspel negeer-
de leek de aansluitingstre�er te 
gaan vallen, maar Menno Peters 
wist op de doellijn onheil te voor-
komen. En vlak voor rust eindigde 
een pegel van links op de vuisten 
van keeper Michel van Kampen.
Ook na rust was hetzelfde spel-
beeld te zien. Met veel inzet pro-
beerde Kennemers het gebrek 
aan echte klasse te compenseren, 
maar behalve veel dreiging leid-
de dit niet of nauwelijks tot echt 
gevaar. Vooral aanvallend bleef 

Vitesse veel gevaarlijker. In de 55e 
minuut was het bijna 3-0 toen 
keeper Davidson een vrije trap 
niet klemvast kreeg en Robin Bak-
ker leek te gaan scoren. Met een 
katachtige re�ex kon dat worden 
voorkomen. Nadat ook Mats Laan 
een kans op een derde en beslis-
sende tre�er niet wist te verzilve-
ren leek er in de 71e minuut plot-
seling een kantelmoment te ko-
men. Een verre voorzet van links 
over alles en iedereen heen be-
landde voor de voeten van de op 
rechts geheel vrijstaande Robert 
Kujda. Keeper Michel van Kam-
pen probeerde tevergeefs, door 
ver uit te lopen, de hoek klein 
te maken maar had geen ver-
weer tegen de harde uithaal die 
uiteindelijk in de rechterboven-
hoek belandde: 2-1. Kennemers 
ging op zoek naar de gelijkma-
ker en Vitesse leek te gaan wan-
kelen. Maar aanvallend bleef Vi-
tesse de gevaarlijkste ploeg. Na-
dat eerst Rutger Balm een teen-
lengte te kort kwam voor de be-
vrijdende derde tre�er viel die 
een paar minuten later alsnog. Bij 
een vrije trap vanaf rechts troefde 
Jort Kaandorp alles en iedereen 
af en kopte de bal onhoudbaar 
in de kruising: 3-1. Alles bij elkaar 
dus een meer dan verdiende ze-
ge voor Vitesse dat door de winst 
van Limmen in Zaandam op ge-
lijke hoogte komt met koploper 
Hercules Zaandam. (Foto: aange-
leverd)

Oproep om stem uit te brengen
Romana Carfora genomineerd 
voor Mountainbike Talent 2018
Akersloot - De jury van het Moun-
tainbike Platform Nederland, met 
daarin oud-Olympisch kampioen 
en teammanager Bart Brentjens, 
oud-prof en ex-bondscoach Jan 
Weevers en teammanager Leo 
van Zeeland, hebben onlangs de 
genomineerden voor de jaarlijk-
se mountainbiketitels bekend 
gemaakt. Noord-Holland wordt 
daarbij vertegenwoordigd door 
de 18-jarige Romana Carfora uit 
Akersloot, die voor de titel Moun-
tainbike Talent 2018 genomineerd 
is.

Het leuke aan de titel is dat niet al-
leen de waardering van de vakjury 
telt, maar dat ook het publiek een 
stem mag uitbrengen. Het enthou-

siasme van Romana’s fans heeft 
een invloed op de uiteindelijke uit-
slag. Iedereen mag meestemmen 
op http://tsgdt.nl. 
Romana Carfora, regerend Bene-
lux kampioene en vice Nederland-
se kampioene, die in wedstrijden 
voor het Alkmaarse Theo Schilder 
GIANT/LIV team uitkomt, sluit met 
de benoeming een wel heel mooi 
seizoen af vol internationale top-
uitslagen en successen. Een ren-
ster waar Noord-Holland en zeker 
ook haar wielervereniging Alcma-
ria Victrix heel trots op mogen zijn. 
Romana toont daarmee aan dat 
deze mooie en zeer internationale 
tak van de wielersport ook vanuit 
de vlakke lage landen is te beoefe-
nen. (Foto: aangeleverd)

Dik verlies voor Cas RC dames tegen 
fysiek sterk en ervaren Waterland
Castricum - Op voorhand was de 
wedstrijd van zondag weer een 
hele zware. Voor de dames van 
Castricum staat Waterland be-
kend als een erg zwaar, fysiek en 
ervaren team. Het team van Wa-
terland komt niet om in decem-

ber cadeaus uit te delen, nee, het 
komt voor een partij stevig rug-
by en wil alle punten mee naar 
huis nemen. Toch leken de eer-
ste 5 minuten voor Castricum te 
zijn, echter de try viel aan de an-
dere kant. Na een uitbraak van 

de zeer snelle winger van Wa-
terland werd de score 0-5. Toen 
de conversie werd benut: 0-7. En 
toen ging het snel. Uit bijna el-
ke aanval kwam een score voort. 
Met nog geen 15 minuten spelen 
stond het al op 17-0 in het voor-
deel van de Waterlanders. Op die 
enkele spaarzame aanval na kon 
Castricum geen vuist maken. Eer-
lijk gezegd waren de Purmeren-
ders gewoon een maatje te groot. 
Letterlijk en �guurlijk! Het was S 
tegen XXL ! Zo werd Castricum 
zoek gespeeld. Vermeld dient te 
worden dat er door Anouk Veer-
kamp en  Joanne Bast stevig ge-
tackeld werd en daardoor me-
nig aanval van de tegenstander 
strandde. Het verdedigen van 
Cas RC heeft 2x 40 minuten ge-
duurd en dat was geen makkelij-
ke zaak. Gelukkig kon de eer nog 
gered worden door een try van 
Linde v.d. Velden. Nu is het won-
den likken, herstellen van blessu-
res en deze uitslag van 5-63 snel 
vergeten. 
De winterstop is aangebroken en 
pas in januari worden de volgen-
de wedstrijden gespeeld. Dat is 
dan wel in de kampioenspoule. 
Een mooi resultaat voor nieuw-
komer Cas RC-Ladies in de erek-
lasse!

Linde van der Velden werkt zich door een muur van verdedigers naar de 
try-lijn (foto: Hans van Amersfoort
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C imaatesta e  e  1  december i  Castricum  
Diederik Samsom in gesprek 
met gemeente en inwoners 
over energietransitie

Op 7 december vindt 
de jaarlijkse nati onale 
vrijwilligersdag 
plaats  Een dag om 
het vrijwilligerswerk 
respect te tonen en 
te promoten  De 
Bemiddelingskamer 
is verantwoordelijk 
voor de uitvoering 
van buurtbemiddeling 
in de gemeente 
Castricum  

Hieraan werken 35 geweldige vrijwillige bemiddelaars mee! Zij helpen belangeloos buren 
uit hun con  ict te komen met de intenti e de lee  aarheid thuis en in de wijk te vergroten. 
Dat dit vaak lukt, komt ook door de goede inzet van de buren zelf ti jdens de bemiddeling. De 
Bemiddelingskamer dankt al haar vrijwillige bemiddelaars voor hun fant sti sche inzet voor 
buurtbemiddeling!  

Advies of bemiddeling   
Wilt u advies of bemiddeling? Bel De Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling. Voor de 
gemeente Castricum, 06-41198606 of www.debemiddelingskamer.nl Buurtbemiddeling Castricum 
wordt gefi nancierd door de emeente Castricum en woningcorporati e Kennemer Wonen.

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 Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 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 Raadsspreekuur is op maandag 10 december 2018.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

De Tolweg wordt 
vanaf 7 januari 2019 
afgesloten tussen 
De Baandert en de 
Ho  aan  Gerrit van 
Assendel  straat  
De afsluiti ng duurt 
volgens planning een 
jaar. Om het verkeer 
zo goed mogelijk door 
te laten stromen, 
zijn er adviesroutes 
aangegeven. Op deze 
pagina vindt u de 
adviesroutes

Adviesroute voor het autoverkeer 
Komt u vanuit het noorden (Uitgeest, Castricum, Alkmaar) en wilt u naar de wijken uidbroek 
– Oosterwijk in Heemskerk of naar Beverwijk? De adviesroute is via de A9, afrit 8 Bazaar. 
Vanaf daar rijdt u via de Noorderweg, de Meerlanden, de Laan van Broekpolder of de Laan der 
Nederlanden.
 

 bent in Heemskerk
In Heemskerk is de adviesroute De Baandert – Mozartstraat – Jonkheer everslaan – Jan 
Ligthartstraat. Het centrum van Heemskerk is bereikbaar via De Baandert – Maerelaan.
 
Adviesroute  etsers

ietsers richti ng Beverwijk worden omgeleid via De Baandert – Jan van Kuikweg – errit 
van Assendelft straat. ietsers richti ng Uitgeest volgen de omleiding via de errit van 
Assendelft straat en de Jan van Kuikweg.

De adviesroutes kunnen niet voorkomen dat ti jdens de afsluiti ng van de Tolweg knelpunten 
ontstaan op een aantal plekken in Heemskerk, vooral ti jdens de ochtend- en de avondspits. 
Een van de extra maatregelen is het opnieuw afstellen van de verkeerslichten op een aantal 
kruispunten. De adviesroutes worden goed aangegeven door middel van bebording en 
verwijzingen.

Sluiting Tolweg Heemskerk

Tijd Onderwerp 
Commissies   
20.00 – 21.00 emeentelijk Rioleringsplan  
20.00 – 21.00  Overname wagenpark  
21.15 – 22.30 BUCH: stand van zaken Verbeterplan   
21.15 – 21.45 Moti e n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijk kader  
 ontwikkeling voormalig TNT-locati e   

21:45 – 22:30 Commissie Algemene aken  
 Diversen 

22.45 Raadsvergadering   
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 5 Besluitvorming
 A Moti e n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario’s
     Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig TNT-locati e
      (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 B Risicoverevening jeugdhulp (onder voorbehoud van
      commissiebehandeling)
 C Archiefverordening gemeente Castricum 2018 (onder
      voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng  
    
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. 
Indien 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 17.00 uur aanmelden 
bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijd Onderwerp 
 (Audit)commissie  
18.30 – 19.30 2e inanciële rapportage 2018
 Raadsinformati ebijeenkomst  
19.30 – 20.45 Presentati e over klimaatakkoord en impact voor de gemeente
 Castricum door dhr. Diederik Samson (voorzitt er klimaatt afel
 gebouwde omgeving)  
21.00 – 22.30 Presentati e onderzoeksresultaten inzake zwemvoorziening Castricum
 (deels besloten)    
 Werkgroep  
21.00 – 22.30 Werkgroep sociaal domein

De Bemiddelingskamer dankt Vrijwilligers

GRATIS

Wanneer
Iedere donderdag 
10.00-12.00 uur 
Gemeentehuis Castricum

Meer info
Joyce van Tunen
06 11 27 12 05
jvantunen@teamsportservice.nl

Wil jij (meer) bewegen? De buurtsportcoach helpt je graag 
op weg met een gratis beweegadvies dat bij jou past!
Je hoeft geen afspraak te maken.  
Vraag bij de receptie naar de buurtsportcoach!

Kun je niet op donderdag? Neem dan contact op voor een afspraak!

Volg de buurtsportcoach op Facebook: buurtsportcoach.castricum.7
www.teamsportservice.nl/kennemerland

BEWEEG
ADVIES

De energietransiti e is nu cht begonnen  En 
gemeenten spelen daarin een hoofdrol  Maar hoe 
geven we die rol goed vorm  En hoe voeren we de 
regie  Diederik Samsom -voormalig Tweede Kamerlid 
en tegenwoordig o a  adviseur bij HVC- gaat ti jdens 
de raadsinformati eavond op 13 december met 
raadsleden in gesprek over het Klimaatakkoord en 
de energietransiti e  Ge nteresseerde inwoners en 
andere belangstellenden zijn van harte welkom om 
aan te schuiven om 19:30 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis van Castricum

Regie voeren – maar hoe
De energietransiti e is een feit. Lokale bestuurders 
worden er dagelijks mee geconfronteerd. Er zijn 
diverse initi ati even. Er leven allerlei vragen. Wat zijn de 
implicati es van het Klimaatakkoord voor gemeenten? 
Welke plannen heeft  de nati onale overheid nog meer voor gemeenten in pett o?  Er wordt veel 
van het lokaal bestuur gevraagd. e worden geacht regie te voeren op de energietransiti e, 
ambiti e te tonen, maatschappelijke steun te organiseren en uitvoerings-kracht te mobiliseren. 

HVC Klimaatestafe  e 
Afval- en energiebedrijf HVC heeft  onder de noemer HVC Klimaatestafett e’ Diederik Samsom 
gevraagd om gemeenten te adviseren over de energietransiti e. Samsom is sinds 2017 als 
adviseur aan HVC verbonden. Samsom is tevens voorzitt er van de sectortafel ebouwde 
Omgeving voor het Klimaatakkoord en leidt daar de onderhandelingen over de verduurzaming 
van woningen en gebouwen.

Voor jong 
en oud 
in Castricum

Volg de buurtsportcoach op acebook: 
buurtsportcoach.castricum.7
www.teamsportservice.nl/kennemerland
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Offi  ciële mededelingen woensdag 5 december 2018
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 
231118 Westerweg 6 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1801899)
 Rijksweg 100 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw(WABO1801904)
251118 De Wieken 2 in Limmen  
 Het vergroten van de woning (WABO1801907)
261118 Rooseveltlaan 14 in Castricum 
 Het uitbreiden van een woning (WABO1801919)
271118 Off enbachstraat 12 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voor- en achterdakvlak) (WABO01926)
281118 Duinakker 21 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur (WABO1801927)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
              • Buiten behandeling: Perceel kadastraal bekend K97 in Akersloot 
 Het bouwen van een tuinhuis (WABO1801514)
              • Buiten behandeling: Oude Parklaan 8 in Castricum   
 Het wijzigen van de verleende vergunning (WABO1800368 - plaatsen puntdak
 i.p.v. platdak op schuur) (WABO1801467)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
281118 Westerweg 46 in Limmen  
 Het uitbreiden van de garage t.b.v. B&B en het aanbrengen van een lichtkoepel  
 (WABO1801454)
291118 Polderdijk 8a in Castricum 
 Het vergroten van de werktuigenberging (WABO1801604)
 Prins Mauritsstraat 30 in Castricum 
 Het plaatsen van dakkapellen en het uitbreiden van de woning (WABO1801491)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
091118 Duinenboschweg 3a (voorheen Sifriedstraat 34) in Castricum 
 Het bouwen van een woning (WABO1801169
261118 Breedeweg 39 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (WABO1801727)
291118 De Wieken 2 in Limmen 
 Het vergroten van de woning (WABO1801907)
 Meester Nijsenstraat 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1801446)
 Het Wamellant 8 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1801614)
301118 Castricummer Werf 140 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport (WABO1801642)

 Van Polanenlaan 1 in Castricum 
 Het vergroten van de garage (WABO1801751)

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 Dhw-vergunning
Datum Adres 
261118 Mient 1 in Castricum 
 Verleende Drank- en Horecawetvergunning model A, terrasvergunning en   
 vrijstelling exploitati evergunning voor Steakhouse bij de Buurvrouw, verzenddatum  
 besluit 26 november 2018 (HORECA180039)

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 Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 5 december 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
1.Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 

nabij woning, Klapweide 32 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 
en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De 
volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien 
op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  
niet per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:
-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers 
om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de 
Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de 
website van de Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u 
“bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen 
als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw 
bezwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 5 december 2018

info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

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 
voorwerpen, 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 
afspraak

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




