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Strijd tegen criminaliteit loont
Castricum    Om overlast en 
criminaliteit in het winkelge-
bied effectief aan te pakken, 
werken ondernemers van 
Castricum Centrum en win-
kelcentrum Geesterduin nu 
al vier jaar intensief samen 
met politie, horeca, brand-
weer en gemeente volgens 
het Keurmerk Veilig Onder-
nemen (KVO). Twee jaar ge-
leden werd de eerste ster uit-

gereikt, te zien als stoeptegel 
nabij het Bakkerspleintje en 
winkelcentrum Geesterduin. 
De bevindingen van de afge-
lopen jaren zijn geëvalueerd 
en afspraken zijn aangepast 
op basis van alle ervaringen. 
Daarmee kwam een twee-
de ster in zicht. Donderdag 
vond de officiële uitreiking 
plaats, eerst op het Bakker-
spleintje. ,,Om de veiligheid 

in de samenleving te waar-
borgen en te vergroten is het 
noodzakelijk samen te wer-
ken”, zei burgemeester Toon 
Mans tijdens de overhandi-
ging. En samengewerkt is 
er. Rob Smeele, adviseur van 
het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid 
en begeleider in het proces, 
complimenteerde de aanwe-
zigen met de inspanningen 
die zijn verricht. Een extra 
pluim ging naar Hans Castri-
cum van Tip Top Casuals die 
zich in het bijzonder heeft in-
gezet. 
Vervolgens werd de tweede 
ster uitgereikt in winkelcen-
trum Geesterduin waar de 
champagnekurken knalden, 
er waren feestelijke hapjes 
een grote afvaardiging van 
winkeliers.

Vluchtelingen tijdelijk 
in sporthal Limmen

Castricum - De gemeen-
te Castricum vangt van-
af woensdag 16 december 
voor de duur van twaalf da-
gen ongeveer 160 vluchtelin-
gen op in sporthal De Ente-
rij. De vluchtelingen vertrek-
ken op 28 december naar 
een andere opvanglocatie. 
Vluchtelingen die Nederland 
binnenkomen melden zich bij 
de aanmeldcentra, zoals Ter 
Apel. Daar worden ze gere-
gistreerd. Door de grote toe-
stroom kunnen de aanmeld-
centra op dit moment geen 
slaapplaatsen meer bieden. 
Daarom worden groepen 
vluchtelingen voor een aantal 
dagen elders in het land on-
dergebracht. De procedure is 
dat zij daarna doorstromen 
naar tijdelijke noodopvang, 
in afwachting van een even-
tuele verblijfsvergunning. Di-
rect omwonenden zijn per 
brief geïnformeerd over de 
opvang. Daarbij zat een lijst 
met veel gestelde vragen en 
antwoorden. Deze lijst staat 

ook op de website www.cas-
tricum.nl. Indien een vraag er 
niet bijstaat, kan men mailen 
naar communicatie@cas-
tricum.nl. Voor iedereen die 
daarna nog vragen heeft, is 
er een inloopbijeenkomst op 
9 december van 17.00-19.30 
uur in De Burgerij, Limmen.  
De komende dagen zijn vele 
handen aan het werk om de 
crisisnoodopvang in De Ente-
rij in gereedheid te brengen, 
met hulp van de Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord 
en vele vrijwilligers. Een aan-
tal inwoners, kerken, vereni-
gingen, stichtingen en be-
drijven in Limmen, nu ver-
enigd onder de naam ‘Lim-
men helpt’,  hebben op ver-
zoek van burgemeester Toon 
Mans  het initiatief geno-
men om deze mensen tijdens 
hun verblijf bij te staan. Maar 
‘Limmen helpt’ neemt niet de 
basisverantwoordelijkheden 
van de gemeente over die 
bestaan uit het verschaffen 
basisvoorzieningen.
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Kerstexpositie 2015

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 12 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

T 0251 67 62 21
dealer
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Kerst-Inn in aantocht
Castricum - Weer worden 
veertig mensen in Castri-
cum, Akersloot en Limmen 
op kerstavond thuis verrast 
met een kerstpakket en een 
bloemstukje.

Acht vrijwilligers verrassen 
op kerstavond mensen die 
het afgelopen jaar veel ver-

driet hebben gekend. Hun 
kerst zal nooit meer het zelf-
de zijn. Dan wordt op kerst-
avond aan de deur gebeld. 
De kerst-inn staat voor de 
deur. Plaatselijke bloemisten 
in Castricum doen ook weer 
mee. Zij stellen hun bloem-
stukjes belangeloos beschik-
baar. 

Wereldlichtjesdag 
zondag in Cultuurkoepel
Regio - Op zondag 13 de-
cember vanaf 18.45 uur 
wordt Wereldlichtjesdag ge-
vierd in de Cultuurkoepel in 
Heiloo. Op de tweede zon-
dag van december steken 
mensen overal in de wereld 
om 19.00 uur plaatselijke tijd 
kaarsen aan ter nagedachte-
nis aan overleden kinderen. 
Ritueelbegeleiders Evi Veld-
ers en Marinta Rutten heb-
ben opnieuw het initiatief ge-
nomen om Wereldlichtjesdag 
in Heiloo te organiseren met 

medewerking van het Asso-
ciatie Uitvaartfonds, Stichting 
Kunstgetij en een aantal vrij-
willigers. Aan alle bezoekers 
wordt gevraagd om zelf een 
stompkaars mee te nemen. Er 
is een verhaal voor de kinde-
ren en een gezamenlijk lied-
je voor bij het kaarslicht. De 
bijeenkomst wordt muzikaal 
omlijst door Simone Awhina 
(zang) en Diana Todria (lier). 
De toegang is gratis maar 
een vrijwillige donatie wordt 
op prijs gesteld. 

Foto van Frans de Groot!
Castricum   Op de voorpagi-
na van De Castricummer van 
vorige week stond een fraaie 
winterfoto afgebeeld van de 
Papenberg. Als bronvermel-
ding werd straatkaart.nl ge-
noemd en de foto is daar ook 
wel op te vinden, maar de 
naam van de fotograaf ont-
brak. Dat moet zijn Frans de 
Groot, een Castricummer die 

in zijn vrije tijd graag foto-
grafeert terwijl hij geniet van 
de natuur van het Noordhol-
lands Duinreservaat. ,,De Pa-
penberg, daar kom ik al vijf-
tig jaar en dat is voor mij de 
mooiste plek van Castricum.” 
De lichtjeswandeling en win-
tervertelling waarbij de foto 
geplaatst was, is inmiddeles 
geheel volgeboekt. 

Mainville in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 13 de-
cember speelt Mainville Mu-
sic Company in De Oude 
Keuken. 
Deze zomer kreeg de band 
de gasten op het terras al 
eens aan het dansen. Main-
ville speelt herkenbare blues 
met een jazzy geluid en uit-
schieters van hedendaag-
se muziek tot nostalgische 
rock-’n-roll. Op de setlijst on-

der meer muziek van Robert 
Johnson en Eric Clapton.
Naast Castricummer Willem 
Smit op dwarsfluit en saxo-
foon bestaat de band uit John 
Stevens (zang en gitaar), Erik 
Missot (basgitaar) en Rene 
Revers (cajon en drums). 
Aanvang 14.00 uur. Vanaf de 
ingang aan de Zeeweg ge-
ven borden de route duide-
lijk aan.

Teeven bezoekt Turn-Over
Castricum - Tweede Kamer-
lid Fred Teeven bracht maan-
dag 7 december een bezoek 
aan project Turn-Over. In het 
clubhuis van de Castricumse 
Rugby Club woonde Teeven 
een presentatie onder lei-
ding van jobcoach Joeri Pe-
perkamp bij. Aansluitend be-
zocht het gezelschap de trai-
ning van de huidige Turn-
Over groep. Turn-Over is een 
traject waarin jongeren met 
een afstand tot de arbeids-
markt worden klaargestoomd 
voor een gestructureerd zelf-
standig bestaan met baan-
garantie. Door middel van de 
normen en waarden uit de 
rugbysport worden de jonge-
ren fysiek en mentaal gesti-
muleerd, gemotiveerd en on-
dersteund in het nemen van 
verantwoordelijkheid. Peper-
kamp: ,,In Groot-Brittannië is 
de School of Hard Knocks al 
jaren een succes. Onze vol-
gende stap? Dat zijn er twee. 
We willen het huidige project 
uitbreiden naar andere re-
gio’s en daarnaast ook jon-

geren die niet in beeld zijn 
bij instanties als jeugdzorg 
de helpende hand bieden, 
want iedereen verdient een 
kans. Speciaal voor de laatste 
groep hebben we Stichting 
Turn-Over in het leven geroe-
pen.” Rugbysympatisant Tee-
ven raakte in gesprek met 
Youness Ourhris, een van de 
jongeren uit het eerste Turn-
Over traject. ,,Ik kwam hier 
binnen met drugs- en alco-
holproblemen. Joeri en onze 
trainer Lammert Ruiter leer-
den me vooruit te kijken. Ik 
kon mezelf zijn en kreeg ver-
trouwen. Als je continu hoort 
je komt er wel dan ga je er 
zelf ook in geloven. Ik zag 
gisteren een foto van een jaar 
geleden voorbijkomen op Fa-
cebook. Mijn leven was toen 
zo anders dan nu.” 
Teeven besloot de bijeen-
komst met een korte toe-
spraak waarin hij benadrukte 
dat het blijven motiveren van 
de deelnemers zo belangrijk 
is. ,,Ik zal staatssecretaris van 
Rijn wijzen op Turn-Over.” 
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Advies van UNESCO opstelterrein:
Geen andere locatie mogelijk? 

Dan maar langs N203
Regio - Het afgelopen jaar 
heeft er onderzoek plaatsge-
vonden naar de mogelijke ef-
fecten van de aanleg van een 
opstelterrein en een verbin-
dingsweg A8-A9 op de we-
relderfgoedstatus van de 
Stelling van Amsterdam. De 
resultaten zijn aan ICOMOS, 
een uitvoeringsorganisatie 
van UNESCO, aangeboden. 
ICOMOS heeft nu advies uit-
gebracht.

Er wordt geconstateerd dat in 
het noordwestelijk deel van 
de Stelling van Amsterdam 
dermate veel ruimtelijke ont-
wikkelingen zijn, dat er een 
duurzame, defi nitieve keuze 
over de begrenzing het we-
relderfgoed zou moeten wor-
den gemaakt. Dat zou kun-

nen leiden tot een nauwge-
zette herdefi niëring van het 
werelderfgoed. Er zou beter 
moeten worden vastgesteld 
in welke kwaliteiten de uni-
versele waarde van de Stel-
ling van Amsterdam wer-
kelijk tot uitdrukking komt. 
Om een verbindingsweg A8-
A9, variant 3, 4 of 5, moge-
lijk te maken, adviseert ICO-
MOS de begrenzing van het 
werelderfgoed te heroverwe-
gen. Daarnaast is het nood-
zakelijk eerst aandacht te 
schenken aan de bestaan-
de visuele ingrepen die reeds 
invloed hebben op de univer-
sele waarde van de Stelling, 
zoals de Broekpolder, A9 en 
de windturbine. Voor het op-
stelterrein voor treinen geldt 
dat wanneer er absoluut 

Stichting Oer-IJ:
‘Keuze opstelterrein 

aantasting landschap’
Regio - De Stichting Oer-
IJ noemt in een brief aan de 
betrokken gemeenten en de 
provincie Noord-Holland de 
voorkeursvariant voor een 
opstelterrein voor Sprin-
ters bij Uitgeest een ernstige 
aantasting van het schaarse 
open gebied. 
Bepleit wordt nog eens goed 
te kijken naar een alterna-

tieve plek die aardkundige- 
en cultuurhistorische waar-
devolle kenmerken niet aan-
tast. Nu de Sprinter straks 
doorrijden naar Heerhugo-
waard, zou daar een mogelij-
ke locatie voor het parkeren 
van de treinen kunnen wor-
den gevonden, die minder 
schadelijk is voor het land-
schap.

geen andere locatie mogelijk 
is buiten het werelderfgoed-
gebied, een aanleg langs 
de N203 gerechtvaardigd is. 
Een opstelterrein van korte 
of middelbare lengte langs 
de bestaande spoorlijn zou 
daarbij de voorkeur verdie-
nen, met visuele afscheidin-
gen zoals dijken of boompjes.
Opstelterrein Nee, de actie-
groep in Castricum tegen een 
opstelterrein in de gemeen-
te, is heel blij met het advies. 
,,Het is een enorme opste-
ker, mede gezien Rijk en ge-
meenten in januari al heb-
ben gezegd dat de locatie 
langs de N203 de enige ac-
ceptabele oplossing is. ICO-
MOS is heel reëel door te ad-
viseren dat alles in het werk 
moet worden gesteld om het 
karakter van de Stelling van 
Amsterdam te behouden, 
maar dat dit niet betekent dat 
dit ten koste moet gaan van 
de leefbaarheid van de re-
gio.” Op vrijdag 4 december 
volgt er een ambtelijk overleg 
tussen het Rijk, de provincie, 
de gemeenten en ProRail, 
gevolgd door een Bestuur-
lijk overleg op 15 december. 
Castricum en uitgeest hopen 
op een defi nitief besluit. 
Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk zijn behoudender. Met 
name Heemskerk vreest dat 
de komst van een opstelter-
rein op deze locatie een be-
dreiging kan zijn voor de re-
alisatie van de gewenste ver-
binding van de A9 met de A8.

Nu spelen kinderen van 
Forento in de hoofdrol

Castricum - De 21 kinde-
ren van toneelgroep Forento 
nemen het stokje van de ou-
deren over en gaan de uitda-
ging aan. In de voorstellin-
gen A Christmas Carol en Wij 
Kamperen! mochten kinde-
ren fi gureren, terwijl de vol-
wassen spelers van Foren-
to de hoofdrollen op zich na-
men. Na de laatste voorstel-
ling zijn deze kinderen naar 
het bestuur gestapt met de 
vraag of zij de rollen niet eens 
om mochten draaien: De kin-
deren in de hoofdrol.  Forento 
heeft de kinderen toen uitge-
nodigd om samen met Hel-
een van Wiechen een eigen 
voorstelling te maken. 
Oude Koeien is een voorstel-
ling die gemaakt is op basis 

van de ideeën en de impro-
visaties van de kinderen en 
gaat over een groep scholie-
ren die verplicht een bejaar-
dentehuis moet bezoeken om 
iets zinvols te doen voor de 
medemens. Tim, Sem, Mar-
tin, Stijn, Indira, Romy, Pippa, 
Tündi, Karel, Annabel, Lotte, 
Tara, Daan, Toine, Pip, Zaliwe, 
Teuntje, Daantje, Saar, Tho-
mas en  Rens hebben er zin 
in. Op zondagmiddag 13 de-
cember presenteert Forento 
in Geesterhage de voorstel-
ling van de 21 ForentoKids. 
Aanvang 14.30 en 16.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.forento.nl. Mensen van 
65 en ouder zijn VIP-gasten. 
Wel aangeven bij de reserve-
ring. 

Music Train treedt op in  
Johanna’s Hof

Bakkum - Zondag 13 de-
cember worden niet alleen 
kerstliedjes te gehore ge-
bracht in Johanna’s Hof door 
popkoor Music Train, maar 
ander repertoire zoals Imagi-
ne van John Lennon en Mag 
ik dan bij jou van Claudia de 
Brey. Er wordt drie keer een 
half uur opgetreden, de eer-
ste keer is om 13.30 uur ver-
volgens om 14.30 uur en het 

laatste optreden is om 15.30 
uur. Sinds september heeft 
Music Train een nieuwe mu-
zikaal leider; Stephanie Kra-
mer uit Alkmaar. Zij zingt on-
der andere met Karin Bloe-
men, geeft zanglessen en 
begeleidt meerdere koren 
en bands. Na deze kerst-
optredens zal het popkoor 
gaan werken aan een nieu-
we show.

Vragen rond thuiszorg
Castricum - VVD-raads-
lid Linda Hes heeft het col-
lege schriftelijke vragen ge-
steld over de controle en 
toetsing op de nieuw afge-
sloten thuiszorgcontracten. 
De aanbesteding, waarmee 
de gemeenteraad unaniem 
akkoord ging, resulteerde in 
overeenkomsten met de fi r-
ma’s  Axxicom en zorgbedrijf 
Noord-Holland. 

De uitvoering van deze con-
tracten moet volgens de VVD 
doorlopend in de gaten wor-
den gehouden. De gemeente 
heeft de controlerende func-
tie en moet daarom de toet-
singskaders aangeven. Door 
zo¹n controle is bijsturing 
mogelijk en kunnen de be-
trokkenen ter verantwoor-

ding worden geroepen. ,,Het 
vertrekpunt is en blijft dat 
goede thuiszorg wordt aan-
geboden aan de mensen die 
dat nodig hebben. Om die 
controle echt goed te kun-
nen uitoefenen pleit de VVD 
voor een vorm van professi-
oneel contractmanagement. 
Het bewaken van de inhoud 
van dit soort overeenkom-
sten is door de complexiteit 
inmiddels een vak apart ge-
worden.” 

Linda heeft haar vragen ook 
doorgestuurd aan de VVD-
fracties van de gemeenten 
Bergen, Uitgeest en Heiloo 
om te bezien of in BUCH-
verband eensluidend con-
tractmanagement afgespro-
ken kan worden.

Kampioen!
Castricum - De jonge spe-
lers van FC Castricum F1 zijn 
zaterdag 28 november kam-
pioen geworden. De be-
slissende wedstrijd tegen 
ADO’20 F1, nummer twee in 
de poule, werd overtuigend 
met 4-0 gewonnen. Zelfs on-
der druk bleven de voetbal-
lers van FCC F1 rustig en wis-
ten ze elkaar goed te vinden. 
Nieuw talent dus, Vince, Jot-
ham, Robin, Jesse, Yoeri, Da-
mian, Luc en Nijse.
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Sfeervolle kerst in  
Huize Koningsbosch

Bakkum - Omdat Huize Ko-
ningsbosch sinds 15 mei dit 
jaar is geopend, wordt nu het 
allereerste kerstfeest gevierd. 
Huize Koningsbosch biedt 
meer dan alleen een culinai-
re kerstbeleving. Het monu-
mentale pand uit 1932 ligt in 
een bosrijke omgeving. Het 
terrein wordt feeëriek verlicht 
zodat de gasten bij aankomst 
al in de stemming raken. Bui-
ten brandt een nostalgisch 
kampvuur. Voorafgaand of 
na afloop van het kerstdiner 
of van de kerstbrunch kan ie-
dereen genieten van de geur 
en warmte van het open vuur. 
Bij het kampvuur wordt glüh-
wein en chocomel geschon-
ken. De kinderen kunnen zelf 
marshmallows en kastanjes 
roosteren. Binnen is de gro-
te zaal sfeervol ingericht en 
klinkt er uiteraard kerstmu-
ziek. 
Zoals gebruikelijk bij Hui-
ze Koningsbosch wordt als 
kerstdiner één menu geser-
veerd. Het menu bestaat uit 
vijf gangen, eventueel uitge-
breid met een extra gang met 
exclusieve kazen van L ’Amu-
se. Alle gangen kunnen wor-
den vergezeld van een bij-
zondere selectie wijnen. Het 
is mogelijk het wijnarrange-
ment los te bestellen. Uiter-
aard wordt rekening gehou-
den met bijzondere wensen. 
Voor het kerstdiner voor kin-

deren tot en met twaalf jaar 
heeft Huize Koningsbosch 
een aantal kinderlekkernij-
en in huis gehaald: bitterbal, 
soepje, hamburgertje, sorbet, 
merengue. Voor hen wordt de 
helft van de prijs in rekening 
gebracht. 
De kerstbrunch bestaat uit 
een zeer gevarieerd koud 
en warm buffet met diverse 
soorten brood, soep, vlees, 
vis, salades en nog veel meer 
en allemaal even lekker.
Huize Koningsbosch heeft 
naast een goed restaurant  
hotelkamers en zalen voor 
feesten en bijeenkomsten. 
Zelfs trouwen is hier moge-
lijk! Kijk voor meer informatie 
www.huizekoningsbosch.nl 
of bel tel.: 0251-860385. Hui-
ze Koningsbosch is te vinden 
op de Heereweg 84 in Bak-
kum. 

Kerstshow Jan Makkes
‘Zijn leven was wonderlijk, 

zijn werk nog meer’

Velserbroek – Van zaterdag 
12 december tot en met zon-
dag 3 januari kunnen kunst-
liefhebbers in Museumboer-
derij Jan Makkes te Velser-
broek weer genieten van 
een wereld vol kleur op een 
unieke locatie. Aan de hand 
van veel eerder niet getoond 
werk krijgt de bezoeker een 
goede indruk van het talent, 

bereiken op het gebied van 
vrede. ,,Zijn leven was won-
derlijk, maar zijn werk nog 
meer’’, vertelt zijn weduwe 
Elly Makkes.  In de eeuwen-
oude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde 
en werkte zijn veel foto’s van 
deze bijzondere kunstenaar 
te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Elly ver-
telt graag over Jan en geeft 
samen met anderen rondlei-
dingen door de eeuwenou-
de boerderij, die zowel bin-
nen als buiten een plaatje 
is. Uiteraard is het aanwezi-
ge werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige 
fotoboek over zijn leven. 
Wie een bezoek aan de mu-
seumboerderij wil brengen 
is van 12 december 2015 tot 
en met 3 januari 2016 wel-
kom, dagelijks tussen 11.00 
en 18.00 uur aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. 
Buiten deze tijden is men na 
telefonische afspraak wel-
kom, bel hiervoor met 023-
5376227. Parkeren kan op 
100 meter afstand van de 
boerderij bij voetbalvereni-
ging VSV aan de Hofgeester-
weg. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Zonnepanelen? 
doe-het-zelf workshop!

Uitgeest - Iedereen die zon-
nepanelen wil en twee rech-
terhanden heeft, kan mis-
schien best zelf de zonne-
panelen installeren. Hiermee 
worden de installatiekos-
ten uitgespaard, waardoor 
het toch al uitstekende ren-
dement van zonnepanelen 
nog beter wordt. Op zater-
dag 19 december om 10.30 
uur is er bij Greeny Bros aan 
de A9 in Uitgeest een work-
shop waarin wordt uitge-
legd iemand zelf zonnepane-
len kan plaatsen op een pan-

nendak of plat dak. Aanslui-
tend kan men desgewenst 
meteen vrijblijvend een door-
rekening voor een maatwerk 
doe-het zelf systeem laten 
maken. Daarbij krijgt ieder-
een direct vakkundig advies 
over de beste oplossing voor 
de eigen woning, waarbij re-
kening wordt gehouden met 
ligging van het dak en ande-
re omgevingsfactoren. 
Gratis aanmelden voor za-
terdag 19 december kan 
via www.greenybros.com/
events.

het unieke kleurgebruik en 
de mens Jan Makkes. Onge-
veer 100 schilderijen,  pas-
tels, tekeningen en goua-
ches worden vertoond in ver-
schillende ruimtes in de Mu-
seumboerderij die speciaal 
hiervoor in kerstsfeer is ge-
bracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) 
was als schilder bekend door 
zijn bijzondere kleurgebruik. 
Op de kerstshow is te zien 
dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester 
was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens 
werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse 
als internationale onderwer-
pen zijn te zien op zijn schil-
derijen. 
Jan Makkes was meer dan 
een kunstenaar: door zijn 
contacten met wereldleiders 
die hem om zijn werk be-
wonderden wist hij veel te 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 16.00 & 20.00 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D

donderdag 18.45 uur  vrijdag 21.30 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 21.15 uur
woensdag 20.00 uur

Publieke werken
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Suffragette
vrijdag 18.45 uur

Burnt
donderdag 21.00 uur

Mockingjay part 2 - 2D
vrijdag 16.00 uur 

Youth
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.30 uur
zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 19.30 uur dinsdag 20.00 uur
Spectre

vrijdag & zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.45 uur  woensdag 16.00 uur   

Dummie de Mummie 2 
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 
Mega Mindy vs Rox

zaterdag 13.30 uur   
zondag 16.00 uur  woensdag 13.30 uur   

Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)
zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur 

The Good Dinosaur - 2D (NL)

Programma 10 dec  t/m  16 dec 2015

Tragiek in Publieke werken
1888. Een vioolbouwer, Ved-
der, moet het veld ruimen 
als zijn huisje, gelegen te-
genover het net opgeleverde 
Centraal Station van Amster-
dam, moet wijken voor het 
geplande Victoria Hotel. Zijn 
neef Anijs, apotheker te Hoo-
geveen heeft zich door on-
geoorloofd medisch hande-

len in de nesten gewerkt en 
zoekt een uitweg, voor zich-
zelf, maar ook voor een groep 
arme turfstekers die hij een 
toekomst in Amerika belooft. 
Bevlogen – of is het hoog-
moed? – beramen de twee 
een plan om het onderste uit 
de kan te halen. Met tragi-
sche gevolgen.

Wanneer Dummie beseft dat 
hij nooit groot zal worden en 
dus ook geen koning, wil hij 
in ieder geval net zo beroemd 
worden als zijn farao-va-
der. Vol zelfvertrouwen doet 
hij mee aan een bijzondere 
wedstrijd. Ondertussen heeft 
zijn beste vriend Goos een 

Dummie de Mummie 2
ander plan. Ergens op aar-
de bevindt zich een geheim-
zinnig beeldje, de sfinx van 
Shakaba. Misschien kan dat 
machtige beeldje Dummie 
helpen? Goos moet en zal het 
vinden. Maar… waar is het? 
Bomkak Dinges! Toch niet op 
de bodem van de zee?





 
 8    9 december 2015

De column van 
Monique.......

Ademloos kijk ik naar televisieprogramma’s met gooche-
laars of illusionisten. En dat zijn er nogal wat de laatste 
tijd. Eerst was daar Dynamo die de sensatie van deze tijd 
wordt genoemd. Zonder een spier te vertrekken transpor-
teert hij mobiele telefoons midden in bierfl esjes, wrijft ze in 
een paar seconden onder het ijs of, nog veel enger, raadt bij 
een bekende zanger de exacte tekst van een nog niet uit-
gebracht liedje. Hij doet zijn truc en loopt vervolgens qua-
si nonchalant weg, zijn ‘slachtoffers’ gillend van verbijste-
ring achterlatend. Momenteel hebben we onze eigen Victor 
Mids in Mindf*ck die zijn geneeskundige kennis, want hij is 
arts, combineert met psychologie en illusionisme. Dat levert 
spooky taferelen op en hoezeer wij hier thuis ons best doen, 
we snappen er geen hout van. Nou zitten wij er ver van-
af in de huiskamer maar ook mensen op ademafstand, we-
ten niet wat hen overkomt. Eigenlijk kan ik het niet uitstaan 
dat mijn hersenen het niet bolwerken. Toch weet ik dat het 
helemaal niet meer leuk is als je het wel snapt. Maar goed 
het blijft knap dat deze jongens het zó snel doen dat je ken-
nelijk essentiële zaken mist. Ze zijn van alle markten thuis, 
kaarttrucs, verdwijnsessies het lukt allemaal. Het zal onge-
twijfeld goed voor de verkoop van de aloude goocheldoos 
zijn die duidelijk zichtbaar de schappen van speelgoedwin-
kels bevolkt. Naast de ordinaire Hocus Pocus varianten, ligt 
daar nu ook de Streetmagic goocheldoos. Op internet kan 
ik mij verliezen in de reviews over dit speeltje. Ene Dizzy 
vraagt zich af of het op 27-jarige leeftijd überhaupt nog valt 
te leren. Ik denk zomaar van niet Dizzy. Mijn hart breekt bij 
Jonas die schrijft “ik wil het echt graag kopen en die leger-
truck lijkt me ook heel cool maar mijn spaarpot is kwijt”. Of 
Rein “Leuke gocheldoos zeker 5 stèren waart”. Online valt 
er veel te vinden voor de aspirant goochelaar en mijn zoon, 
de goocheldoosleeftijd ver voorbij, had zich er ‘ns goed in 
verdiept. Na een uurtje oefenen, deed hij aan tafel een han-
digheidje waar wij fl ink van onder de indruk waren. Uit het 
niets had hij na kort professioneel schudden, zomaar in 
ene een kaart in zijn handen. “Komt ie nou uit je mouw??” 
riep ik verrukt want dit zag er beslist erg goochelig uit. Op-
gezweept door onze oprechte verbazing en enthousiasme 
deed hij aansluitend een kaarttruc die ik vagelijk van vroe-
ger herkende maar waarvan ik niet meer precies wist hoe 
het zat. Het waren opeenvolgende handelingen van kaartje 
trekken, tussen het stapeltje stoppen en stapeltjes wisselen. 
Hier was duidelijk minder op geoefend en we zagen waar 
het geheim mislukte. Poeffff in ene een illusie armer.

Monique Teeling

Illusie

Sportief het nieuwe 
jaar in met de S.U.S.
Uitgeest - Heeft u goe-
de voornemens en wilt u 
graag actief en sportief bezig 
zijn, dan kunt u bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren ko-
men sporten. De lessen wor-
den gegeven door ervaren 
en deskundige docenten. U 
mag altijd vrijblijvend en gra-
tis een proefl es meedoen. Er 
zijn nog vrije plaatsen bij:
Pilates op maandagmorgen 
van 09.00 – 10.00 uur.
Stoelyoga op dinsdagmorgen 
van 09.15 – 10.15 uur
Fifty fi t (50+ gym) op donder-
dagmiddag van 13.30 – 15.00 

uur
Yoga op vrijdagmorgen van 
10.15 – 11.15 uur
Kosten 40 euro voor 15 les-
sen. Indien er meer lessen 
worden gegeven komt er 2,70 
per les bij.

Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, eerste eta-
ge van dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5, telefonisch op 
0251-319020 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto reed 
maandagmiddag 30 novem-
ber iets over half vijf over 
de Geesterweg in de rich-
ting van de voetgangers-
oversteekplaats nabij de Pr. 
Beatrixlaan. Daar bemerkte 
hij een man in een rolstoel, 
die zich op de zebra bevond 
niet op en kwam met hem in 
aanrijding.
Tengevolge van de aanrijding 
werd de man uit de rolstoel 
geslingerd en kwam op het 
wegdek terecht.
Hij werd per ambulance 
overgebracht naar het zie-
kenhuis, waar een gebroken 
heup werd geconstateerd.

Gebroken heup 
na aanrijding 

in rolstoel

Uitgeest - Jongerencentrum 
Zienhouse heeft op vrijdag 
18 december weer een ge-
zellige groep 7/8 disco! De 
disco begint om 19.30 uur en 
eindigt om 22.00 uur. Entree 
bedraagt 2 euro. Alle con-
sumpties zijn 0,50. Eigen eten 
en drinken mag niet wor-
den meegenomen. De dis-
co wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Welzijn 
Castricum en de gemeente 
Uitgeest.
Adres: Zienlaan 10, 1911 LG 
Uitgeest (naast zwembad)

Disco voor 
groep 7/8 

in Zienhouse

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag op zondag kreeg de 
politie omstreeks 03.00 uur 
een melding dat een bezoe-
ker van een horecagelegen-
heid een deur had vernield.
Ter plaatse werd een per-
soon aangetroffen, die onder 
invloed was en maar bleef 
schreeuwen. Hij bleek van-
wege zijn gedrag uit de ho-
recagelegenheid te zijn ver-
wijderd.
Vervolgens was hij terugge-
komen en uit zijn dak ge-
gaan. Hierbij had hij tegen de 
toegangsdeur geslagen, die 
raakte beschadigd.
De jongen werd aangehou-
den en voor verder onder-
zoek ingesloten.

Lastige klant 
onder invloed 
vernielt deur

‘De Zon Staat Aan’ op 
zondag in De Zwaan

Uitgeest - Wat een heerlij-
ke titel voor een voorstelling 
in het koude, natte, gure en 
donkere december. Met zijn 
band brengt ‘Lichte Dichter’ 
Jesse van den Elsen zondag 
13 december dit persoonlijke 
en intieme liedjesprogram-
ma. 
Zangeres Jozan van Bal-
kom weet met haar prachtige 
stem de gevoelige snaar te 
raken.  Instrumenten als pia-
no, cello en contrabas zorgen 
voor een melodieuze en over-
wegend akoestische sound. 
De songs hebben een sterk 
romantische invloed. The-
ma’s als ‘vrijheid, individua-
lisme en vluchten uit de wer-
kelijkheid’ worden in warm-
bloedige lyrics uitgewerkt, 
met verwijzingen naar de na-

tuur en ontwikkelingen in de 
samenleving. 
Tussen de nummers door 
draagt Jesse enkele van zijn 
puntige, vaak humoristische 
gedichten voor. 

Aanvang van deze voorstel-
ling is 14.30 uur. De toe-
gangsprijs is 10 euro,  Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via on-
line reservering. Ook een ge-
weldig kado voor de Sint!

Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultu-
reel.nl).

‘De Zon Staat Aan’ op ‘De Zon Staat Aan’ op 

Kerstfeestviering voor 
ouderen Leger des Heils
Beverwijk - Het Leger des 
Heils, afdeling Kennemer-
land, houdt op woensdag 16 
december van 17.00 tot 20.00 
uur een kerstfeest voor oude-
ren en alleenstaanden uit re-
gio Kennemerland. Dit kerst-
feest wordt gehouden in het 
Leger des Heils gebouw aan 
de Geysendorfferlaan 4 te 
Beverwijk.
Kaarten voor dit kerstfeest 
zijn wel noodzakelijk. Deze 
kaarten kunnen op donder-
dag 10 december van 13.30 
tot 15.30 uur opgehaald wor-

den bij het gebouw van het 
Leger des Heils. Op het pro-
gramma staat een gezamen-
lijke maaltijd met  een afwis-
selend programma, waar-
aan onder andere medewer-
king wordt verleend door een 
mannenkoor en de praise-
groep Refl ection.

Mensen die niet in staat zijn 
om de toegangskaarten te 
komen halen, kunnen ook op 
deze dag telefonisch kaarten 
bestellen op tel. 0251-233447 
of 06-51217620. 
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Uitwaaien bij Strand- & Duinloop 
Bakkum - De Strand- & 
Duinloop van zondag 6 de-
cember vond plaats tijdens 
een zeer harde wind tegen, 
veel opwaaiend schuim op 
het strand, en vooral heel 
zwáár lopen. Dit waren de 
elementen die zo’n 380 deel-
nemers moesten trotseren 
bij deze tweede loop van het 
51e Strand- & Duinloopsei-
zoen. De eerste loper op de 
10,5 km was Edwin Aarden-
burg van Dem. Hij wist de fi-
nish te bereiken in 42:55 mi-
nuten. Hij werd op de voet 
gevolgd door de eerste vrouw 
op deze afstand, namelijk Di-
ane van Es van PAC, in 43:08 
minuten. De deelnemers op 

de wedstrijdloop van 15,0 km 
moesten zich helemaal wa-
penen tegen de straffe zuid-
westenwind aangezien zij 
bijna vier kilometer op het 
strand te gaan hadden. Ri-
chard Mohammadi van AV 
Atos, categorie 40+, was 
hierbij degene die het aller-
sterkste was, met een tijd net 
onder het uur. Hij werd ge-
volgd door Guido Klaassen 
(categorie mannen senioren) 
in 1 uur en 53 seconden. Bij 
de mannen 50+ was de eer-
ste positie voor Kees Den-
neman van AV Castricum in 
1:05:40. Eline Lute Kuin was 
de eerste dame, in de cate-
gorie senioren, in 1:08:57. Ju-

dith Tamis van AV Castricum 
was de winnares in de cate-
gorie dames 40+ in een tijd 
van 1:14:10.
De jeugd bleef in de luw-
te van de duinen. In de cate-
gorie met de allerjongste pu-
pillen (mini’s en C) was Lars 
Schramp het snelste jongetje 
over de 2,3 km (15:26 minu-
ten). Lars zit nog maar net op 
atletiek bij AV Castricum, en 
dit was zijn allereerste wed-
strijd. Bij de meisjes in deze 
categorie was Sanne Out de 
winnares in 15:03 minuten. 
Bij de pupillen A/B was Gijs 
van der Kolk de snelste jon-
gen. Hij liep de 2,3 km in 8:54 
minuten. Het snelste meisje 

was Tara Allan in 11:16 minu-
ten. De junioren konden kie-
zen uit 2,3 km of 4 km. Ro-
wan Dekker eiste de winst 
op bij de jongens op de 2,3 
km in 9:34 minuten. Op de 
4 km was de eerste plaats 
voor Jurriaan Odekerken in 
14:27 minuten bij de jongens, 
en bij de meisjes voor Jenna 

Zaagsma in 20:09 minuten. 
Ook de volwassenen kon-
den de mooie route van 4 km 
door het bos nemen. Het was 
Houd Benyahya die als eerste 
over de finish kwam met een 
tijd van 14:15 minuten. Eer-
ste dame was Karlijn van Es 
in 16:11 minuten. De volgen-
de loop is op  3 januari.

Een stralende huid en 
gezond van binnen

Castricum - Schoonheids-
salon Yvonne Dusseljee 
heeft twintig jaar aan ken-
nis, trainingen en master-
classes in huis en dat resul-
teert in prachtige uitgeba-
lanceerde programma’s. In 
de mooie praktijk, die rust en 
licht uitstraalt, vertelt Yvon-
ne enthousiast over haar vak. 
,,Mijn specialisatie is perma-
nente make up en huidverbe-
tering. Daarnaast werk ik met 
IPL-lichttherapie voor over-
beharing. Permanente make 
up aanbrengen moet vei-
lig en hygiënisch gebeuren. 
Daarom ben ik ook aange-
sloten bij de GGD. Het vak is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
ware kunst. Jaarlijks volg ik 
vele masterclasses van inter-
nationale grootheden op dit 
gebied.” 

De standaard gezichtsbehan-

delingen zijn inmiddels uitge-
breid met programma¹s voor 
huidverbetering. Deze wor-
den op maat samengesteld. 
Denk aan rimpelverminde-
ring, behandeling van huid-
verslapping, pigmentvlekjes 
of een huid die uit balans is. 
Voor de huid wordt gewerkt 
met de merken DermaQuest, 
Neoderma, Dr. Grandel en Dr. 
Baumann. Yvonne biedt mi-
croneedling met dermapen, 
uitgebalanceerde peelings, 
bindweefselmassage en voor 
thuis is er de dermaroller. 
,,Voor de binnenkant werk ik 
met de Nutricosmetics van 
LavieSage. Deze voedingsnu-
triënten zorgen dat de huid er 
weer stralend gaat uitzien en 
het lichaam optimaal werkt. 
Vaak komen de klachten uit 
de darmen vandaan.” 
Rust en ontspanning staan 
hoog in het vaandel bij Yvon-

ne. ,,Ik motiveer je graag om 
samen een prachtig resultaat 
te behalen.” Kijk voor meer 
informatie op www.yvon-
nedusseljee.nl of bel 0251-
652375.

Haken en breien nieuwe 
stijl: Hookable by Shelley

Uitgeest – Op een van de 
mooiste locaties van Uit-
geest, aan Lagendijk 1p, is 
sinds 29 augustus Hook-
able by Shelley gevestigd. 
Deze haak- en breiwinkel 
heeft veel te bieden. Heer-
lijke wolletjes, kleurrijke ka-
toenen garens en allerhan-
de gereedschappen en ac-
cessoires vormen welis-
waar de basis, maar Hooka-
ble is meer: gezelligheid, ad-
vies en inspiratie hebben al 
veel handwerk(st)ers laten 
aanhaken. Hookable bestaat 
twee jaar, eerst aan de Wes-
terwerf, nu met uitzicht op 
het Uitgeestermeer. Het en-
thousiasme van Shelley werkt 
aanstekelijk. Via workshops 
heeft zij al heel wat men-
sen leren haken die nu net 
zo enthousiast zijn als zij. De 
een maakt van textielgaren 
een poef, een ander haakt 
sjaals, een oma haakt ami-
gurumi’s voor haar kleinkind 
en ga zo maar door. Het mo-
derne haken en breien kent 
geen grenzen. Via Facebook 
zijn er talloze groepen met 
speciale onderwerpen. Wie in 
de veelheid van het aanbod 
op internet dreigt te verdwa-
len kan bij Hookable by Shel-
ley terecht voor advies, work-
shops, leuke patronen en een 

grote diversiteit aan garens, 
van onder andere Scheepjes, 
By Claire en My Boshi. Regel-
matig organiseert Shelley ex-
tra activiteiten. In de vakan-
ties zijn er workshops voor 
kinderen. Onlangs kwam de 
beroemde Mr. Cey zijn boek 
Hero presenteren en in janu-
ari start een leuke CAL (een 
Crochet Along) waarbij ie-
dere week een deel van een 
haakpatroon wordt vrijgege-
ven via internet. Deze keer 
gaat het om een patroon 
van de Facebooksite Lossen 
en Vasten, waarbij een de-
ken wordt gehaakt die niet al 
te ingewikkeld is. Het garen, 
Colour Crafter van Scheep-
jes, is bij Hookable verkrijg-
baar. En op 30 januari komt 
ontwerpster Joke ter Veld-
huis van De Lossen & Vas-
ten de dekens die klaar zijn 
al laten zien aan alle belang-
stellenden. Natuurlijk kan er 
bij Hookable ook samen wor-
den gehaakt aan deze de-
ken. Kijk op www.hookable.nl 
voor de openingstijden, want 
Hookable is niet elke werk-
dag open. Haak eens aan op 
de donderdagavond of ga de 
eerste vrijdagavond van de 
maand naar het haakcafé. 
Te vinden bij Watersportcen-
trum Uitgeest.

Kerstconcert Phonation

Akersloot - Op zaterdag 12 
december wordt in de dorps-

kerk aan het Dielofslaan-
tje door het dubbelmannen-

kwartet Phonation het  tra-
ditionele kerstconcert uitge-
voerd. Phonation rekent weer 
op een volle kerk. 

Behalve Phonation zor-
gen zanggroep Moment en 
de tweelingzusjes Aniek 
(dwarsfluit) en Manon Scha-
gen (piano)  voor een geva-
rieerd concert. Zowel beken-
de Christmas Carols als klas-
sieke nummers vormen de 
ingrediënten voor een sfeer-
volle kerstbelevenis. Het ge-
heel staat onder leiding van 
dirigent/pianist Piet de Groot. 
Reserveren is mogelijk via 
Phonation@live.nl. Gereser-
veerde toegangsbewijzen 
moeten voor 19.50 uur wor-
den afgehaald.
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HighLow Rangers bij Bacchus
Akersloot - Motorrijders van 
de HighLow Rangers uit Hei-
loo zijn klaar om een nieuwe 
route te rijden in Zuid Oost 
Azië, namelijk in Nepal en In-
dia. Maar eerst geven zij een 
lezing in café ‘t Achterom op 
zaterdag 12 december vanaf 
20.30 uur. De entree is gratis.
De motorrijders knopen aan 
hun rit een goed doel vast 
en hebben daar de afgelo-
pen maanden sponsors voor 
gevonden. Deze keer gaat 
de opbrengst naar een kin-
dertehuis van dorpsgenoot 
René Veld. Dit kindertehuis 
staat net buiten Kathman-
du in het dorp LangTang dat 
door de aardbevingen van af-

gelopen jaar zwaar werd ge-
troffen. De HighLow Rangers 
hebben al meerdere spon-
sortochten achter de rug. 
In 2010 door India, waarbij 
20.000 euro werd opgehaald 
voor verschillende doelen. In 
2013 volgde een tocht door 
Nepal waarbij het tehuis van 
René Veldt werd aangedaan 
en ze hem 6.500 euro konden 
overhandigen voor stichting 
Veldwerk en de school. De 
motortocht door Nepal is ge-
pland in het vroege voorjaar 
van 2016. 
Aan de hand van foto’s en 
film vertellen de deelnemers 
over hun avonturen en de ko-
mende reis.

Commotie inzake zorg
Ik las in De Castricummer de 
commotie inzake de zorg. Een 
terechte commotie, omdat 
we weten dat al dat gepriva-
tiseer uit de hoge hoed komt 
van de VVD met welwillende 
ondersteuning van de PvdA 
en D66. De regering heeft de 
gemeentes de zorg door de 
strot geduwd om hervormin-
gen te realiseren. Bij hervor-
ming lees ik altijd  bezuiniging.

Nederlanders zijn een beet-
je sukkels. Privatisering kost 
een ieder heel veel geld. Gas, 
electra, NS, ProRail, Post, 
zorgverzekeringen et cete-
ra. Al deze sectoren zijn com-
mercieel gegaan, hetgeen be-
tekent afbouwende dienst-
baarheid, idioot lage lonen en 
heel veel baanonzekerheid. 
Bovendien wordt al hetgeen 
zij zouden moeten verzor-
gen geminimaliseerd, dit al-
les ten behoeve van de winst. 
En zo gaat het ook nu met de 
zorg. Marktwerking moet alles 
goedkoper maken, me hoela. 
U betaalt voor de winsten die 
gemaakt moeten worden, de 
reclames, de hoge bonussen, 
de dure managers, nog meer 
kantoren, nog meer overhead 
et cetera. Waar het omgaat, 
de zorg, is slechts bijzaak ge-
worden. U beseft inmiddels 
ook wel dat het al lang niet 
meer over mensen gaat, het 
gaat over geld. Geld dat met 
de nieuwe belastingplannen 
van het Kabinet Rutte weer 
een kant op gaat waar al zo-
veel geld is. De regering is er 
helemaal niet voor alle men-
sen, ze zijn er voor een selecte 
groep van gefortuneerden en 
het bedrijfsleven. De dehuma-
nisering van onze maatschap-

pij is al jaren aan de gang en 
ik begrijp voor geen meter het 
stemgedrag van mensen, ze-
ker niet van hen die nu lopen 
te klagen. In 25 jaar tijd is on-
ze zorgmaatschappij afgebro-
ken. De pest is dat zij die mis-
bruik maakte van onze voor-
zieningen nooit werden ge-
straft of flink aangepakt, on-
dertussen zijn wel de men-
sen die echt hulp/zorg no-
dig hebben de dupe. In Den 
Haag heeft men geen enkel 
benul wat men aanricht bij 
zorg- en/of hulpbehoeven-
den. Goede zorg geven is so-
ciaal en een maatschappelijk 
vereiste. Zorg is meer dan een 
stofdoek over de vensterbank. 
De keukentafelgesprekken 
zijn er niet om te bepalen wat 
een hulpbehoevende nodig 
heeft, maar vooral wat kun-
nen we van de bestaande zorg 
weghalen of wat willen we 
nog geven. De ouderen, in-
validen, arbeidsongeschikten 
zijn niet veranderd, nee hun 
zorg wordt veranderd, alsof ze 
opeens de taken zelf kunnen 
doen. Men heeft geen enkel 
benul van het leed achter de 
voordeur. Het egoïsme van de 
rijken en multinationals is niet 
te stoppen, zeker niet als u 
op politieke partijen stemt die 
bovenstaande met zoveel ple-
zier de maatschappij in stam-
pen. Het empathische ver-
mogen van onze politieke lei-
ders is ver onder nul. Ik ben 
niet tegen rijkdom, ik ben fa-
liekant tegen armoede of alles 
wat daar tegenaan schuurt. 
Dan zijn de rijken maar iets-
jes minder rijk, een ieder mens 
heeft recht op een stabiel, ge-
zond en fatsoenlijk bestaan.
J. van der Weiden.

Geef kerstpakket cadeau 
Limmen - Een paar jaar ge-
leden hebben enkele paro-
chianen van de Cornelius-
kerk spontaan een kerstpak-
ket bij de pastorie bezorgd, 
met de bedoeling dat dit te-
recht zou komen bij een min-
derbedeeld gezin. Dit bleek 
een schot in de roos, waar 
veel positieve reacties op 
kwamen, dus er is een her-
haling. 
Het hoeven geen volledige 
pakketten te zijn, maar het is 
ook niet de bedoeling dat al-

leen afdankertjes worden af-
gestaan. Breng een bijdrage 
voor vrijdagavond 18 decem-
ber naar de pastorie. Mensen 
die in aanmerking voor deze 
actie zouden moeten komen 
kunnen worden aangemeld. 
Bel Rob Schijf, 072-5053135, 
Tonia van der Steen-Rijk, 
072-5052602 of Pastor Johan 
Olling, 072-5051275. Wie een 
financiële bijdrage wil leve-
ren, kan dat doen op bank-
rekeningnummer NL32R-
BRB0900833025.

Kerstviering 
Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem 
Limmen nodigt ouderen en 
gasten, woonachtig in Lim-
men, uit voor een kerstlunch 
op zaterdag 19 december 
in De Burgerij. Aansluitend 
vindt een muzikaal optreden 
plaats van de zes zingende 
zussen Dekker: ‘Zes van Ze-
ven’. Het repertoire van de 
zussen is gevarieerd en in-
ternationaal. Aanmelden kan 
voor 15 december bij Ria 
Hooijboer, tel. 5052235.
Aanvang kerstlunch 12.30 
uur. Wie vervoer nodig heeft 
kan bellen met bovenstaand 
telefoonnummer. 

Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert 
in de kerstvakantie diver-
se sportieve activiteiten voor 
de basisschoolleerlingen die 
in de gemeenten Castricum 
of Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf inschrijven 
via www.sportservicekenne-
merland.nl. 
Op maandag 21 december 
kunnen kinderen uit groep 
3 tot en met 8 deelnemen 
aan een sportinstuif in de 
Waterakkers; twee uur lang 
sporten en spelen. Verder 
wordt een theater/dans clinic 
verzorgd door d’ Evelaer en 
een clinic freestyle voetbal. 
Op 21 december (Limmen) 
en 23 december (Heemskerk) 
kunnen kinderen uit groep 3 
tot en met 8 freerunnen. Ten-
slotte sportinstuif en smash-

bal. Twee uur lang sporten, 
waarvan een uur vrijspelen in 
de gymzaal: zwaaien, schom-
melen, trampoline springen, 
voetballen en nog heel veel 
meer. Het andere uur krij-
gen de kinderen een smash-
bal clinic van volleybalvereni-
ging Croonenburg. De com-
biclinic is op donderdag 24 
december in De Bloemen in 
Castricum voor groep 3 tot en 
met 8. 
Kleuters kunnen deelnemen 
aan funvolley. Tijdens deze 
clinic van volleybalvereniging 
Croonenburg kunnen kinde-
ren van 3 tot 6 jaar kennis-
maken met een speelse ma-
nier van bewegen en worden 
de ouders geïnformeerd over 
het Nijntje Beweegprogram-
ma. Deze clinic is op donder-
dag 24 december van 10.00 
tot 11.00 in De Bloemen in 
Castricum.

Akersloot - Met ingang van 
1 januari vindt het inloop-
spreekuur van het consulta-
tiebureau aan de Mozartlaan 
1a Akersloot plaats op maan-
dag van 11.30-12.00 uur. Ou-
ders/opvoeders kunnen bij 
de Jeugdgezondheidszorg 
van GGD Hollands Noorden 
terecht met vragen over op-
voeden en de gezondheid 
van de kinderen.

Wijziging

Castricum - Muziekvereni-
ging Emergo start in januari 
een blokfluitklas voor kinde-
ren vanaf zeven jaar. Spelen-
derwijs leren de jonge cursis-
ten zo hun eerste noten le-
zen en wordt de basis gelegd 
om lekker muziek te maken. 
Kinderen uit de blokfluit-
klas kunnen na de cursus-
periode een proefles krijgen 
op een blaas- of slagwerkin-
strument naar keuze en be-
schikbaarheid. De lestijden 
zijn afhankelijk van het aan-
tal aanmeldingen, maar in ie-
der geval op woensdag van-
af 16.00 uur. De duur van een 
les is 25 minuten. De cursus 
wordt gegeven in het leslo-
kaal van muziekvereniging 
Emergo. Momenteel gehuis-
vest in Nieuw Geesterhage 
achter de bibliotheek. Con-
tact via: info@emergo.org en 
bij Maaike Pannekeet (0251) 
653231.

Blokfluit spelen 
bij Emergo



CasRC verzaakt niet en 
speelt in de play-offs

Castricum - Na het teleur-
stellende verlies van vorige 
week was de opdracht voor 
de laatste wedstrijd voor de 
play-offs erg simpel: CasRC 
moest de thuiswedstrijd te-
gen RC Eemland uit Amers-
foort met minimaal vier try¹s 
winnen en zelfs dan nog had-
den zij het niet in eigen hand. 
Met een fl inke wind in de 
rug drukte Mark Jonker al 
in de vierde minuut de eer-
ste try voor Cas. Robert Sam-
son bracht met een geraak-
te conversion de openings-
stand op 7-0. Nog geen ze-
ven minuten later was het 
Kevin Bakker die de tweede 
try drukte. Ook nu was Ro-
bert Samson trefzeker. Bin-
nen een aantal minuten werd 
de stand op 26-0 gezet door 
try¹s van Mark Jonker en 
Mark Wokke. De bonuspunt 
die verkregen wordt bij vier 
try¹s was nu binnen.
Halverwege de eerste helft 
werd de defensie van Cas-
RC doorbroken en kon zelfs 
de beresterke Mark Jonker 
niet voorkomen dat de stand 
op 26-7 werd gezet. Met ver-
re kicks van Matt Ball boek-
te CasRC eenvoudig terrein-
winst. Hiermee konden ach-
tereenvolgens Maik Scher-
mer en Rob van der Velden 
de bal achter de try-lijn druk-
ken. Ruststand 38-7.
In de tweede helft konden 

de Eemlanders op hun beurt 
weer gebruik maken van het 
windvoordeel; zij konden 
tweemaal de try-lijn passe-
ren. Bij CasRC waren er in 
de tweede helft twee spe-
lers die de try-lijn twee maal 
passeerden. Kees Beentjes 
kon eerst na een pass van 
Luuk de Geest een try tus-
sen de palen te drukken. 
Daarna wist hij via een pass 
van Rob van der Velden met 
een fraaie duik in de uiterste 
hoek van het veld zijn tweede 
try te drukken. Mark Jonker 
drukte in de tweede helft we-
derom twee try’s. Hij bracht 
zijn aantal gescoorde try¹s 
in deze wedstrijd op een to-
taal van vier en haalde daar-
mee ook de titel Man of the 
Match binnen. Nog voordat 
hij gewisseld werd door Jo-
hann du Plessis drukte Tony 
Hoogenboom na een lange 
run de elfde try voor CasRC. 
Kicker Robert Samson geluk-
te het echter maar zes keer 
om de bal tussen de palen 
te kicken waardoor de eind-
stand bleef steken op 67-21.
Met deze winst en het 
nieuws dat Hilversum ruim 
had gewonnen van de Hoo-
kers wist CasRC dat zij op za-
terdag 19 december hun eer-
ste wedstrijd mogen spelen 
in de play-offs. Op de foto 
van Theo Beentjes Pieter Bob 
Wierenga in actie.

Hopman doneert aan Oud-Castricum

Castricum- Op 1 december 
vierde Hopman ERA Make-
laars haar 35-jarig bestaan.  
Naast een bloeiend bedrijf 
met nu tien medewerkers 
heeft Adri Hopman  zich de 
afgelopen jaren ingezet voor 
de gemeenschap van Castri-
cum. Adri: ,,De Castricum-
mer gunt ons al 35 jaar een 
reden van  bestaan, daar-
om gunnen wij de gemeen-
schap, hier de Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum 
een donatie van 3.500 eu-
ro voor de broodnodige ver-
bouwing.”
Voorzitter Peter van Eerden 

is erg blij met de mooie gift 
van Hopman Makelaars. ,,Er 
zit nog een klein gaatje tus-
sen hoeveel geld er nodig is 
en we inmiddels hebben be-
reikt. Met ons spaargeld, de 
ontvangen bijdragen van on-
dernemers, maar vooral de 
giften van onze donateurs, 
komt de realisatie van de 
aanbouw steeds dichterbij. 
Met deze geweldige steun in 
de rug van Hopman kunnen 
we ons plan defi nitief laten 
uitwerken. Als de aannemer 
er dan ook nog een klap op 
geeft, willen we de aanbouw  
medio volgend jaar gaan re-

aliseren. We moeten alleen 
nog wachten op de afhan-
deling van wat formaliteiten 
door de gemeente waarvan 
we ook nog een vriendelijke 
geste verwachten”, voegt hij 
er lachend aan toe. ,,In 2017 
vieren wij ons 50-jarig jubile-
um, dus wie weet”.
Over de relatie tussen Oud-
Castricum en Hopman zegt 
Van Eerden: ,,We zijn bei-
de diep geworteld in de lo-
kale gemeenschap. Hopman 
leverde ook aan een vorige 
uitbreiding van ons gebouw 
al zijn bijdrage. Daarmee is 
hij een trouwe en betrokken 
partner en dat zijn belangrij-
ke eigenschappen voor een 
makelaar.” Hij besluit: ,,Ko-
pers en verkopers van hui-
zen kunnen daarmee hun 
voordeel doen en niet alleen 
onze leden en 1200 dona-
teurs. Voor zo’n gulle gever 
mag ik toch best een beet-
je reclame maken?”
Een donatie overmaken kan 
op NL38 RABO 0311905684 
t.n.v. Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum.
Op de foto:  Adri en Rina 
Hopman overhandigen een 
cheque  aan Peter van  Eer-
den.

Optreden Vandervens 
in De Vriendschap

Akersloot - Vandervens een 
familieband met broers, ne-
ven, ooms? Hoe het zit weet 
niemand, maar deze fami-
lieband geeft een persoon-
lijke invulling aan het re-
cept rhythm and blues met 
een vleugje ska en rock-’n-
roll. Het optreden vindt plaats 
op zaterdag 12 december. 

De deuren van de zaal gaan 
open vanaf 20.00 uur en de 
entree is gratis. Ook rock-’n-
roll dansgroep Akersloot is 
van de partij. Zang, sologi-
taar: Lee VanderVen, drums 
Fabio VanderVen, contrabas 
Dennis VanderVen en mond-
harmonica Franky Vander-
Ven.

Castricum - Maandag kwa-
men bewoners van een huis 
aan de Ruiterweg thuis van 
een weekendje weggeweest 
toen zij ontdekten dat er was 
ingebroken in hun woning. 
Het voordeurslot was gefor-
ceerd en meerdere goederen 
zijn weggenomen. Vrijdag was 
er een woninginbraak aan de 
Prins Hendrikstraat. Er waren 
geen braaksporen, mogelijk is 
vergeten de achterdeur af te 
sluiten. Op de Westerweg in 
Akersloot was die dag sprake 
van een poging tot woningin-
braak. Doordat het alarm af-
ging is het bij een poging ge-
bleven. Een buurman heeft 
een wit bestelbusje zien weg-
rijden. Op dezelfde dag was er 
nog een poging tot woningin-
braak aan de Westerweg. Za-
terdag is ingebroken op de 
Rijksweg in Limmen. Via een 
bovenlicht is de dader naar 
binnen gekomen, maar hier 
werd niets weggenomen. Af-
gelopen week vonden er in de 
gehele gemeente Castricum 
zes auto-inbraken plaats. 
Daarbij zijn een Notebook, 
autoradio en parfum wegge-
nomen. In deze donker dagen 
zet de politie meer mankracht 
in om inbraken te voorko-
men. Aan burgers wordt ge-
vraagd oplettend te zijn en bij 
verdachte situaties meteen te 
bellen.

Inbraken

Castricum - Dinsdag een 
week geleden ontving de po-
litie een melding van een be-
woner dat er ramenlappers 
actief zijn die de ramen on-

Ongevraagde ramenlappers
gevraagd lappen. Daarna 
wordt een rekening gepre-
senteerd. Het advies van de 
politie luidt, niet betalen en 
meteen de politie bellen.

Motorrijder gewond
Castricum - Donderdagoch-
tend is een 33-jarige motor-
rijder uit Amsterdam gewond 
geraakt na een ongeval op 
de N203 tussen Uitgeest en 
Limmen. De man reed rond 
6.30 uur richting Limmen en 
van de andere richting kwam 
een 49-jarige automobilist uit 
Heiloo. 
Om onduidelijke redenen 

kwamen beide voertuigen 
frontaal met elkaar in bot-
sing. De motorrijder is met 
diverse breuken naar het zie-
kenhuis overgebracht, de au-
tomobilist is met de schrik 
vrijgekomen. De politie doet 
onderzoek naar het ongeval. 
Mochten er getuigen zijn van 
het ongeval, graag contact 
opnemen met de politie. 
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Vitesse opnieuw van 
achterstand naar zege

Castricum - Tot nu toe had 
Vitesse dit seizoen nog geen 
punt verspeeld buiten Castri-
cum. Uit bij een sterk spelend 
KFC leek dat record al vroeg-
tijdig te sneuvelen na een 2-0 
achterstand bij rust, maar uit-
eindelijk wist Vitesse de zege 
toch uit het vuur te slepen. 

Ook dit keer bij Olympia 
Haarlem stond het bij rust 2-0 
voor de thuisploeg. De num-

mer vijf op de ranglijst maak-
te daarbij dankbaar gebruik 
zowel van het windvoordeel 
als van uitermate zwak ver-
dedigen van Vitesse. Maar 
na rust knokte Vitesse zich 
eerst naast de thuisploeg 
en enkele minuten voor tijd 
verscheen wederom de 2-3 
voorsprong op het scorebord. 
Dat betekent dat Vitesse vol-
op mee blijft doen in de top 
van de derde klasse. 

Dames trimvoetbal winnen
Castricum - De dames van 
het trimvoetbal van Vites-
se’22 heeft het Overbos vete-

rinnentoernooi in Hoofddorp 
gewonnen. Er waren hele-
maal geen tegendoelpunten. 

Castricum - Zaterdag 19 de-
cember wordt door Blauw-
Zwart, de supportersvereni-
ging van Vitesse‘22, de twee-
de  editie van het Kerstkee-
zentoernooi gehouden. Het 
begint om 20.00 uur in kan-
tine De Treffer. Inschrijving 
is mogelijk tot uiterlijk don-
derdagavond 17 december 
door een mail te sturen  naar 

Keezen bij Blauw-Zwart
blauw-zwart.aanmelden@
gmail.com. Omdat gespeeld 
wordt met een vaste partner 
dient bij de aanmelding tege-
lijk de naam van de maat te 
worden opgegeven. 

Voor de drie hoogst geno-
teerde koppels is na vier 
speelronden prijzen beschik-
baar.

Akersloot - De StarSin-
gers presenteren dit jaar hun 
kerstconcert ‘Imagine Christ-
mas’ in het Witte Kerkje van 
Heiloo. Het concert vindt 
plaats op maandag 21 de-
cember om 19.30 uur. Kaar-
ten zijn te bestellen via de si-
te: www.starsingers.nl. 
De StarSingers bestaan uit 
tien leden; drie sopranen (El-
len van Dam, Anja Boske en 
Sylvia de Bruijn, twee alten 
(Cynthia Kailola en Karina 

Bouderij), twee tenoren (Paul 
Boske en Ton van Dam), twee 
bassen (Sjoerd Offerhaus en 
Lex de Bruijn). De geluids-/ 
en lichtman is Nico Zwane-
veld. Zij brengen een reper-
toire van a capella, close har-
mony kerstmuziek en bege-
leiden zichzelf op verschei-
dene instrumenten, zoals gi-
taar, piano, cajon, fluit, man-
doline, et cetera. De op-
brengst van het concert gaat 
naar Warchild.

Punk en meer in De Bak
Castricum - Vrijdag 11 de-
cember Leoparte eb Mike & 
the Musicians (foto) in De 
Bakkerij met ska en reggae. 
Begin 2015 kwamen zeven 
mannen bijeen om muziek te 
gaan maken. De opkomen-
de, energieke groep Leopar-
te die hieruit volgde maakt 
sindsdien een kleurrijke mix 
van ska, reggae, rock en we-
reldmuziek. Mike & the Mu-
sicians is per toeval in janua-
ri 2013 tijdens een jamsessie 
tot stand gekomen. Een scala 
aan stijlen passeert de revue, 
het ene nummer nog aanste-

kelijker dan het andere. Deu-
ren open om 21.00. Entree is 
vier euro.
Zaterdag 12 december staan 
Simon, De Dood en Stan-
dup ’69 op het podium. De 
Rotterdamse band Simon is 
een post rock/post hardcore 
band. De Dood is punkrock 
uit Schiedam. De combina-
tie van absurde teksten en 
strakke riffs zorgt voor een 
macabere sfeer. Standup ‘69 
beschrijft zichzelf als ‘Noi-
sy Indie Space Rock uit Rot-
terdam.’ Zaal open: 21.00 uur. 
Entree vijf euro.

Limmen - Afgelopen week 
zijn drie teams van Tafelten-
nisvereniging Limmen kam-
pioen geworden gedurende 
de najaarscompetitie 2015. 
Het vlaggenschip bij de se-
nioren had afgelopen vrij-
dag genoeg aan twee pun-
ten voor de eerste plaats in 
de derde klasse. Na een in-
drukwekkende 8-2 zege ont-
vingen zij de bloemen en feli-
citaties van de nummer twee 
uit de poule. Bijzondere ver-
melding is hier voor Henk-
Jan den Ouden die al zijn 26 
wedstrijden in winst wist om 
te zetten. 
Bij de jeugd werden vrijdag 
de medailles op de club uit-
gereikt. Het vierde team van 
Limmen werd vertegenwoor-
digd door Senne Schoe-
ber, Ward Beentjes, Stan van 
Baarsen, Amber van Zilt, Job 
Stolte en Koen Kloosterman. 
Het derde kampioenschap is 
behaald door het eerste team  
bedrijfscompetitie  van Tafel-
tennisvereniging Limmen. De 
teams die kampioen zijn ge-
worden gaan volgend sei-
zoen de uitdaging aan bin-
nen een hogere klasse. 
Op nationaal niveau speelde 
jeugdspeelster Sanne Brief-
jes zondag 6 december te Al-
mere in de kwartfinale jeugd-
meerkampen. Als tweede ge-
plaatst in groep van zes ka-
detten meisjes plaatste zich 
met verve voor de halve fina-
le jeugdmeerkampen die in 
februari 2016 wordt gehou-
den. Tafeltennisvereniging 
Limmen traint de komende 
weken op maandag en vrij-
dag, vrijblijvend meetrainen 
kan. Op de website, www.ta-
feltennislimmen.nl zijn de de 
trainingsuren te vinden.

Huldigingen 
TTV Limmen

Castricum - Zondag 20 de-
cember wordt voor de 35e 
keer de traditionele kerst-
samenzang gehouden in de 
St. Pancratiuskerk, aanvang 
14.00 uur. 
Dit jaar wordt medewerking 
verleend door Cantare, da-
meskoor Pancratius, het r.k. 
gemengd zangkoor Pancrati-
us  én het herenkoor. De toe-
gang is gratis.

Kerstsamenzang
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Advocaat helpt met gratis 
wijzigen voornaam Isis

Castricum   Nadat een moe-
der uit Schijndel zeer geëmo-
tioneerd bij RTL Late Night 
vertelde over de naamswij-
ziging van haar dochter Isis, 
wilde advocaat mr. Chantal 
Teerenstra haar steentje bij-
dragen. Daarom is zij op Fa-
cebook een actie gestart. De 
eerste drie ouders die zich 
bij haar melden, hoeven al-
leen de griffierechten van de 
rechtbank te betalen. De ad-
vocaatkosten zal Teerenstra 
in deze drie gevallen niet in 
rekening brengen. Om de 
voornaam te kunnen wijzi-
gen, moet een verzoek aan 
de rechtbank gestuurd wor-

den. Dit kan alleen via een 
advocaat en dat kost geld. 
Ouders die hun dochter eer-
der Isis hebben genoemd, 
konden niet vermoeden dat 
er een terreurbeweging zou 
opstaan met dezelfde naam.
,,De naam Isis betekent myti-
sche godin van hemel en na-
tuur. Een prachtige beteke-
nis die nu gebukt gaat onder 
een enorme schaduw. Ik kan 
mij goed voorstellen dat er 
ouders zijn die de voornaam 
van hun dochter, ondanks de 
mooi betekenis willen wijzi-
gen, vanwege de eventuele 
negatieve associatie”, aldus 
Teerenstra.

Akersloot - Net als voor-
gaande jaren organiseert het 
koor Aquarius een kerstmid-
dag samen met het kinder-
koor de Meerzangertjes. Er 
is een kerstspel en de koren 
zingen diverse kerstliederen. 
Deze kerstsamenzang is spe-
ciaal bedoeld voor peuters, 
kleuters en kinderen van de 
basisschool en hun (groot) 
ouders. Op zondag 20 de-
cember om 16.30 uur in de 
Jacobuskerk in Akersloot.

Kerst met 
Aquarius

Heiloo - Zaterdag 19 de-
cember geeft koor sWing 
een kerstconcert in het Wit-
te Kerkje. Bij binnenkomst 
klinkt de muziek van de 
groep dwarsfluiters ‘Martin 
in ‘t Veld’ van Muziekschool 
Heiloo. Deze avond brengt 
sWing een afwisselend pro-
gramma met veelal vierstem-
mige kerstliederen uit ver-
schillende landen. sWing is 
een gemengd koor onder 
deskundige leiding van di-
rigent Olaf van Rijn. Pianist 
Hendrik Jan Bosma begeleidt 
het koor. Naast liederen dra-
gen de koorleden gedichten 
voor. Aanvang: 20.15 uur.

Kerstconcert 
koor sWing

Castricum - Maandag 22 
december is er een kerstme-
ditatie waarvan de opbrengst 
bestemd is voor Vluchte-
lingenwerk Nederland. Dit 
vindt plaats in het Yogacen-
trum Castricum op de Cas-
tricummerwerf 108. Aanvang 
19.45 uur. Opgeven via 0251 
657911 of ph.schiller@zig-
go.nl.   

Kerstmeditatie

Bakkum - Vorige week 
maandagmiddag reed de po-
litie over de Heereweg in de 
richting van Castricum. Uit 
de Duinweg kwam een per-
sonenauto rijden die afsloeg 
richting Egmond. 

Kort daarop werd een ver-
keerspaal in de middenberm 
omver gereden. Bovendien 
slingerde het voertuig. 
Hierop een stopteken gege-
ven. De bestuurster blies op 
het bureau 810 UGL  en haar 
rijbewijs is ingevorderd.

Met slok op 
in de auto

Leerlingen Clusius en 
de Rabo samen in thee

Castricum - Al jaren sti-
muleren het Clusius Colle-
ge Castricum en de Rabo-
bank samen jong onderne-
merschap. Denk maar aan 
de kraam van ‘Echt Clusius’ 
op de vrijdagmarkt. Onlangs 
tekenden het Clusius College 
Castricum  en de Rabobank 
een overeenkomst waarin 
ze hun partnerschap vast-
leggen tot einde schooljaar 
2017-2018. Belangrijk onder-
deel van de samenwerking: 
thee uit Kenia.
Vanaf dit schooljaar kunnen 
de leerlingen ‘ondernemen’ 
als schoolrichting kiezen en 
dit blijkt een succes. Er staat 
één product centraal, waar-
omheen een lesprogram-
ma ontwikkeld is door do-
cent Coen van de Wetering 
met aandacht voor theorie en 

praktijk. Het product waarom 
het de komende jaren gaat is 
thee uit Kenia, afkomstig van 
een theecoöperatie die ge-
steund wordt door de Rabo-
bank Foundation. Het is aan 
de Clusiusleerlingen om van 
grote zakken thee, van We-
ru Tea in Kenia, aantrekkelij-
ke producten te maken voor 
de mensen hier. Er wordt na-
dacht over verpakkingen, 
over verschillende smaken, 
over verkoop, over grondstof 
naar product. Op de foto Pa-
tricia Bleeker (vestigingsdi-
recteur Clusius Castricum) 
en Jan Klaver (Directeur Be-
drijfsmanagement Rabo-
bank) proosten met Keni-
aanse thee op de samenwer-
king samen met de Clusius-
docenten Coen van der We-
tering en Kees Geutjens.

Magische lichtjestocht
Castricum - Op 18 decem-
ber steken de boswachters 
van PWN honderden kaars-
jes aan voor de jaarlijkse 
lichtjestocht door het duin-
gebied. De start van de tocht 
is tussen 19.00 en 20.30 uur 
in blokken van een kwartier. 
Aanmelden via www.pwn.nl/
activiteiten. Tijdens de rou-
te van ongeveer anderhalf 
uur wijzen honderden kaars-
jes de weg. Onderweg heb-
ben de boswachters een 
aantal sfeervolle ontmoetin-
gen in petto, zoals een gro-
te groep midwinterhoornbla-
zers. Er zijn zes verschillende 

starttijden. De tocht begint in 
Bezoekerscentrum De Hoep. 

Kerstfeest met vluchtelingen
Castricum - Naar aanlei-
ding van de aanslag in Pa-
rijs organiseren een aantal 
taalbegeleiders van Samen-
Spraak en vluchtelingen, een 
ontmoetingsfeest op Twee-
de Kerstdag van 15.30 tot 
20.00 uur. De Maranatha-
kerk heeft haar ruimte be-
schikbaar gesteld, de Raad 
van Kerken vergoedt de on-
kosten. De Speelotheek, Bi-
bliotheek en ook Welzijn on-
dersteunen het initiatief. Er 
wordt van alles gedeeld: ple-

zier, zang, dans, muziek, er is 
een voorleeshoek, er wordt 
een film gedraaid, spelletjes 
voor jong en oud, een crea-
tieve hoek en voor jongeren 
een levend ganzenbordspel. 
Er kan geproefd worden van 
hapjes die door iedereen zelf 
meegenomen worden. Wie 
nog ideeën heeft, op die dag 
mee wil helpen of iemand 
kent die iets speciaals kan 
bijdragen, laat het weten via  
feest26.12castricum@gmail.
com.

Instemming aansluiting A9
Heillo -  Een meerder-
heid van de raad van Hei-
loo heeft maandagavond 
ingestemd met de finan-
ciering van de aansluiting 
met de A9. De coalitiepar-
tijen stemden voor, de op-
positie tegen. 

Er wordt 8,5 miljoen euro ge-
reserveerd voor het project. 

Ook de provincie, Alkmaar en 
Castricum betalen mee aan 
de aanleg waarvan de kosten 
geschat worden op 33 mil-
joen. 
De tegenstanders zijn bang 
voor meer verkeersdrukte in 
het dorp en aantasting van 
de natuur. Maandag beslist 
de provincie over hun aan-
deel in de financiering.

Extra lokalen Helmgras
Castricum - De gemeente-
raad heeft donderdag inge-
stemd met het beschikbaar 
stellen van 800.000 euro voor 
de uitbreiding van Helmgras 
met twee lokalen. Daarnaast 
komt er een derde lokaal en 
die komt voor rekening van 
het schoolbestuur Tabijn. 

Basisschool Helmgras is ont-
staan uit een fusie tussen 
de Augustinusschool en de 
Toermalijn. Als de nieuwe lo-

kalen gerealiseerd zijn kun-
nen alle leerlingen in het ge-
bouw van de vroegere Toer-
malijn ondergebracht wor-
den. Schoolbestuur Tabijn 
vraagt bovendien voor de 
Visser ‘t Hooftschool vervan-
gende nieuwbouw aan. Maar 
het college denkt aan mo-
gelijke gezamenlijke nieuw-
bouw voor de basisscholen 
Klimop, Montessori, die bei-
den vallen onder het Isob-
bestuur, en Visser ‘t Hooft.

Zondag 13 december 14.00 uur:

Limmen  -  Olympia Haarlem

balsponsor: nijssen junior b.v. 
 groothandel en export bloemen en planten

pupil v.d. week: gijs van tol (speler Limmen D3)
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Akersloot - Jan Koper heeft 
donderdag de wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup op 
zijn naam geschreven. In eer-
ste instantie was het Henk 
Louwe die op de Cloppen-
burgh het tempo bepaal-
de met Wilfred Knegt in zijn 
wiel. Jan Koper, die de disci-
pline cyclocross hoog in het 
vaandel heeft staan, bleef 
lange tijd in de wachtkamer. 
Na een kwartiertje plaats-
te Koper een venijnige temp-
oversnelling, waarop de rest 
het antwoord schuldig bleef. 
Goed samenwerkend pro-
beerden Wilfred Knegt sa-
men met Henk Louwe zoveel 
mogelijk schade te beperken. 
Een stuurfoutje met een slip-
pertje en voetje aan de grond 
van Louwe gooide roet in het 
eten, waardoor Knegt er al-
leen voor stond om Koper tot 
de orde te roepen. Dit was 
voor Knegt te hoog gegre-
pen, zodat Jan Koper op ro-
zen zat. 
Fabelachtig was de inhaal-
race die Louwe daarna voor 
de dag wist te toveren en 
die hem nog in het wiel van 
Knegt bracht. De weerstand 
die Knegt had geboden om 
uit de klauwen van Lou-
we te blijven had zijn tol ge-
eist. Daarom was Louwe bij 
machte de moegestreden 
Knegt achter zich te laten en 
zelfs nog op jacht te gaan 
naar Koper. De inspanningen 
van Louwe waren hem  niet 
in de koude kleren gaan zit-
ten en hij strandde dan ook 
in het zicht van de haven op 
honderd meter achter de uit-
geputte Jan Koper. 
Bij de dames was de hoogste 
eer voor Rosan Koper.

Jan Koper blijft 
specialist

Rommel mazzelt naar winst
Limmen - Op vrijdag 4 de-
cember speelden de scha-
kers van Vredeburg ron-
de elf van de interne com-
petitie. Barry Blekemolen en 
Robin Rommel vochten in 
een rechtstreeks duel om de 
eerste plaats op de ranglijst. 
Blekemolen speelde prima, 
veroverde een mooie pion en 
hoefde het alleen nog maar 
uit te schuiven. Maar in een 

moment van onoplettendheid 
gaf hij volkomen onnodig een 
paard weg, waardoor Rom-
mel mazzelde naar de winst.  
Komende week gaat Vrede-
burg 3 op bezoek bij SV Ex-
celsior in Heemskerk, speelt 
Vredeburg 2 een bondswed-
strijd bij Schaakgroep Koe-
dijk en wacht Vredeburg 1 
een loodzwaar duel bij Ope-
ning 64 in Sint Pancras.

Werkzaamheden begraaf-
plaats gaan later van start

Akersloot - De opknapbeurt 
van de algemene begraaf-
plaats aan het Dielofslaan-
tje in Akersloot gaat later van 
start. Eerder was het de be-
doeling dat de renovatie in 
de eerste helft van december 
zou plaatsvinden. 
De gemeente heeft echter 
besloten eerst een advies 
van de Erfgoedcommissie af 
te wachten. Ook loopt er nog 
een bezwaarprocedure. 
De renovatie is nodig om-
dat de begraafplaats aan het 
verzakken is. Grafmonumen-
ten staan scheef, er groeit 
onkruid tussen de graven, 

en het geheel oogt romme-
lig. Ook komen er steeds va-
ker knekels aan de opper-
vlakte. De grond wordt opge-
hoogd en grafmonumenten 
rechtgezet. De begraafplaats 
krijgt bovendien een apart 
deel voor de historische graf-
monumenten. Bij de renova-
tie worden 28 monumenten 
verplaatst naar het histori-
sche deel. 
De andere elf monumenten 
met historische waarde blij-
ven op hun plek staan, om-
dat het om een graf met graf-
rechten gaat. 
Als in de toekomst de graf-

Sint op schaatsen
Castricum - Op zaterdag 
5 december bracht Sinter-
klaas met zijn pieten een be-
zoek aan de les van ijsclub 
VKIJ uit Castricum. En tot ie-
ders verbazing bond hij zelf 
de schaatsen onder. Samen 
met de pieten schaatste hij 
een paar rondjes met de kin-
deren mee. Kinderen van zes 

tot twaalf jaar kunnen op za-
terdag 9 januari een proefl es 
volgen. Als ze het leuk vin-
den, kunnen ze zich daar-
na opgeven voor het tweede 
deel van het seizoen. 
De lessen zijn op zaterdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. Op-
geven via jeugdschaatsen@
vkij.nl.

Hoog b� oek komt aan  
in boot op wielen 

Castricum - Vrijdagochtend 
rond half negen is de brand-
weer uitgerukt naar de Juli-
ana van Stolbergschool. Niet 
om een brandje te blussen, 
maar om Sinterklaas met zijn 
Pieten af te leveren zodat het 

feest op tijd kon beginnen. Bij 
basisschool Helmgras werd 
de Sint gebracht door de 
Reddingbrigade met de jeep 
die een reddingsboot trok 
met Sint en de Pieten daarin. 
Foto: Hans Peter Olivier.

rechten worden opgezegd, 
kunnen deze monumenten 
alsnog verplaatst worden 
naar het historisch deel. Van 
42 vervallen graven worden 
de grafmonumenten wegge-
haald. Voor alle overige gra-
ven geldt dat de grafmonu-
menten tijdens de renovatie 
tijdelijk van het graf worden 
verwijderd. 
Na de werkzaamheden ko-
men ze weer op precies de-
zelfde plek terug. Meer infor-
matie is te verkrijgen bij As-
trid van der Hoek, astridvan-
derhoek@castricum.nl of tel.: 
14 0251.

Weerman Jan Visser
bij IJsclub Akersloot

Akersloot - Tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering 
van IJsclub Akersloot geeft 
weerman Jan Visser, bekend 
van RTV Noord-Holland, op 
15 december een lezing ge-
ven over het regionale kli-
maat en klimaatverandering. 
Hoe groot is de kans dat er 
deze winter nog geschaatst 
kan worden in de polders? 
Maar ook andere onderwer-

pen zoals volksweerkunde 
en kalenderklimatologie en 
klimaatspreuken komen ter 
sprake. 
De lezing is van 21.00 tot cir-
ca 22.00 uur en vindt plaats 
in het Scoutinggebouw aan 
de Verlengde Roemersdijk in 
Akersloot. De toegang is gra-
tis en zowel leden als niet-le-
den van IJsclub Akersloot zijn 
welkom.

Wijzigingen bus- en treinverkeer
Castricum - Met ingang 
van 13 december verandert 
de dienstregeling van de 
trein en de bus. Buslijn 167 
Beverwijk-Castricum-Alk-
maar wordt in tweeën ge-
knipt. De bus van station Be-
verwijk rijdt niet verder dan 
station Castricum en wordt 
lijn 79. Lijn 167 vanaf sta-
tion Alkmaar rijdt niet ver-
der dan station Castricum 
en blijft lijn 167. Ook de NS 
gaat de dienstregeling tus-
sen Alkmaar en Haarlem v.v 
aanpassen. De intercity naar 
en van Haarlem, wordt een 
stoptrein. De trein vertrekt 
zes minuten later van het 

station Castricum richting 
Haarlem en is twaalf minu-
ten langer onderweg. In de 
ochtend- en avondspits rijdt 
de intercity tussen Alkmaar 
en Haarlem om het half uur, 
maar deze stopt niet meer 
in Heiloo, Castricum en Uit-
geest. In Beverwijk wordt 
geprotesteerd tegen het ver-
dwijnen van de intercity Alk-
maar-Haarlem.Regio - Klanten van PWN 

betalen in 2016 hetzelfde ta-
rief voor hun drinkwater als 
in 2015. Concreet betekent 
dat voor klanten een gemid-
delde jaarlijkse waterfactuur 
van 185 euro, exclusief be-
lasting op leidingwater. PWN 

Drinkwater 
niet duurder

heeft zich de afgelopen jaren 
geconcentreerd op het ver-
der vernieuwen van de zui-
veringstechnologie om zelfs 
van sterk vervuilde opper-
vlaktewateren hoogwaardige 
kwaliteit drinkwater te kun-
nen maken. Ondanks de in-
vesteringen die PWN moet 
doen om deze vernieuwingen 
te realiseren, slagen zij er tot 
op heden in om de kosten zo 
laag mogelijk te houden.
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Opnieuw winst voor 
Schaakclub Bakkum

Bakkum   Weer leverde de 
derde bondswedstrijd van 
Schaakclub Bakkum een 4.5 
- 1.5 overwinning op, ditmaal 
tegen Purmerend, waar-
door het team als fiere kop-
loper het nieuwe jaar ingaat. 
Het eerste punt in het Ruiter-
huys kwam van Han Kempe-
rink (bord 4). Een combina-
tie leverde stukwinst op en 
de partij. Peter Siekerman 
(bord 2), kwam in een Sicili-
aan met wit goed uit de ope-
ning, bouwde een stevige ko-
ningsaanval op die spoedig 
de winst bracht (2-0). Onder-
tussen wist Rob Gallenkamp 
(bord 6) zijn mindere stand 
knap naar remise te schui-
ven (2.5-0.5). Fons Vermeu-

len (bord 3) wist geen vuist te 
maken en kwam niet verder 
dan remise (3-1). Jacob Ble-
ijendaal speelde een enerve-
rende partij. In de tijdnoodfa-
se werd remise besloten (3.5-
1.5). Aan bord 1 moest Arno 
Schlosser nog uitkijken voor 
een gevaarlijke aanval. Met 
degelijk verdedigen werd 
de aanval afgeslagen, waar-
na het eindspel op techniek 
in de tijdnoodfase werd uit-
gespeeld (4.5-1.5). Op 8 ja-
nuari vervolgt het team on-
der leiding van Bob Bakker 
de bondscompetitie met de 
spannende derby in en te-
gen Castricum. Foto: Bakkum 
(rechts) in actie tegen Pur-
merend.

De tas van 
Marieke

Castricum - De Castri-
cumse tassenkunstenares 
Marieke de Vree, die in de 
race was voor de prestigi-
euze Hester Van Eeghen 
Leather Design Prijs 2015, 
heeft niet gewonnen. Toch 
kreeg zij afgelopen week 
tijdens de prijsuitreiking in 
de Amsterdamse Wester-
gasfabriek een groot com-
pliment voor haar ‘origine-
le en humoristische vorm-
geving’ en ‘doeltreffen-
de technische uitvoering’. 
De tas van Anna Racz (fo-
to), de winnares van de-
ze tweejaarlijkse wedstrijd, 
voldeed volgens de ju-
ry perfect aan de gestel-
de opdracht ‘Bag to the fu-
ture’ wat betreft kunstzin-
nigheid, techniekkeuze en 
ambachtsniveau. Alle tas-
ontwerpen van de mede-
dingers naar deze prijs, be-
doeld om ontwerpers die 
met leer werken te stimule-
ren. worden tentoongesteld 
vanaf zaterdag 12 decem-
ber in het Kunstcentrum op 
de Gedempte Oude Gracht 
117 in Haarlem.

Glazen Huis bij Klimop
Castricum - Leerlingen van 
groep 7 van basisschool De 
Klimop spelen ook dit jaar 
hun eigen kerstmusical. De 
kerstmusical wordt volle-
dig zelf bedacht en uitge-
voerd door de kinderen en 
hun leerkracht. Dit jaar strijkt 
in de musical zelfs het Glazen 
Huis neer op het schoolplein, 
waar een dj-battle ontstaat. 
Enzo Knol, Freek Vonk en K3 
komen langs. De boodschap 
van de musical is uiteindelijk 

geheel in de kerstgedachte: 
‘laten we allemaal wat vrien-
delijker, verdraagzamer en 
toleranter zijn’. 

De kerstmusical wordt elk 
jaar helemaal zelf verzon-
nen door meester Marco van 
Unen, soms met behulp van 
zijn broer Stefan. Op dinsdag 
15 december wordt de mu-
sical op De Klimop drie keer 
opgevoerd voor leerlingen, 
ouders en familie. 

CSV rolstoelhandbalteam  
naar EK in Oostenrijk

Castricum - Sinds vorig sei-
zoen heeft CSV Handbal een 
officieel rolstoelhandbal-
team en dit team mag mee-
doen aan het officieuze EK 
rolstoelhandbal op 12 en 13 
december in Oostenrijk. Het 
evenement wordt georga-
niseerd door de European 
Handball Federation (EHF) en 
het Nederlands Handbal Ver-
bond (NHV) zal hier de aan-
pak binnen Nederland ook 
verder toelichten. Op initia-
tief van Ada Stam, zelf vroe-

ger handbalkeepster op hoog 
niveau bij CSV, heeft dit team 
met ondersteuning van het 
NHV, via Henne van Es, een 
prachtige serie rolstoelhand-
baldemonstraties door het 
hele land gegeven. Onder 
leiding van Bart Neeft van 
Sportservice Kennemerland 
wordt dit seizoen de promo-
tie voortgezet en worden ook 
andere handbalverenigingen 
ondersteund bij het opzetten 
van een eigen rolstoelhand-
balteam. 

Castricum - Op donderdag-
avond 24 december is er om 
21.00 uur een kerstvesper in 
de Dorpskerk. Voorganger is 
Dick van Arkel. Medewer-
king wordt verleend door het 
Liturgiekoor met gastzangers 
onder leiding van Jelle Jan 
Klinkert. 

Kerstvesper

Castricum - Een prangende 
vraag voor elke asielzoeker 
die naar ons land komt. En 
zeker nu een stroom vluchte-
lingen op gang is gekomen, 
is dit ook voor Nederlanders 
een belangrijke vraag. Wat is 
het verschil tussen een asiel-
zoeker en een vluchteling? 
Wanneer krijgt iemand een 
verblijfsvergunning en wan-
neer niet? Waarom krijgt een 
jonge man uit Eritrea wel 
asiel en wordt een vrouw uit 
Pakistan teruggestuurd? Wat 
is de rol van de Immigratie- 
en Naturalisatie Dienst? 
In samenwerking met de 
Raad van Kerken Castricum 
organiseert de Diaconie van 
de Protestantse Kerk een bij-
eenkomst waar mr. drs. Mir-
jam L. van Riel, immigratie-
advocaat in Alkmaar, een 
presentatie zal geven over 
de huidige asielprocedure. 

In haar werk heeft mevrouw 
van Riel dagelijks te maken 
met asielzoekers en vluchte-
lingen. De bijeenkomst is op 
donderdag 17 december in 
de Maranathahakerk en be-
gint om 20.00 uur. De bijeen-
komst zal ongeveer een uur 
duren.
De toegang is gratis. Na af-
loop collecte voor vluchtelin-
genhulp

Castricum - Maandag 30 
november rond 23.00 uur is 
de brandweer van Akersloot 
uitgerukt naar het Strammer-
zoom waar de rookmelder 
was geactiveerd door een 
zwartgeblakerd broodje. 

Woensdag om 9.20 uur was 
het de beurt aan de brand-
weer Castricum. In het hoofd-

Brandweer komt in actie
gebouw van Dijk en Duin 
was een handmelder inge-
slagen. Het ging om een test, 
maar daar was geen melding 
van gedaan. 

Vrijdag om 8.18 uur ging de 
brandweerpieper af voor 
een automatische brandmel-
ding bij verzorgingstehuis de 
Boogaert. Nog net voordat de 

tankautospuit met zes vrijwil-
ligers op pad ging werd de 
melding via de mobilofoon 
ingetrokken omdat het om 
een aangebrande tosti ging. 

Zaterdagavond moest wor-
den uitgerukt voor een 
brandje op een schoolplein, 
veroorzaakt door een groep 
hangjongeren. 
Bij aankomst waren de jon-
geren vertrokken en het 
brandje was uit.

Limmen - Op zaterdag 12 
december vertrekken jonge-
ren met pastor Johan Olling 
om 12.00 uur naar Amster-

Naar daklozen dam. Een ex-dakloze zal een 
rondleiding geven door de 
stad. Jongeren tussen de elf 
en achttien jaar kunnen mee. 
Aanmelden: pastorie.corneli-
usparochie@hetnet.nl. 
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