
Castricum - Volgende week 
breekt de mooiste tijd van het 
jaar aan voor onze bezorgers. 

Samen met de krant bezor-
gen zij hun nieuwjaarswens. 

Zij hopen op royale waarde-
ring van de lezers. In weer 
en wind hebben zij immers 
een jaar lang de gratis krant 
boordevol lokaal nieuws we-
kelijks bij u thuisgebracht.  

Fakkeltocht Papenberg
Castricum - Op vrijdag 23 
december start om 19.00 uur 
een fakkeltocht bij  Hof van 
Kijk Uit richting de Papen-
berg. Daar verzorgt toneel-
vereniging Forento een klei-

ne kerstvoorstelling. Bij Hof 
van Kijk Uit zijn de kaarten te 
koop. Reserveren is niet mo-
gelijk. Na afl oop van de wan-
deling is drinken met wat lek-
kers erbij Hof van Kijk Uit. 

Schaats mee voor Serious Request

Castricum - Als het aan 
Yvonne Schneiders ligt staat 
heel Castricum vrijdagavond 
23 december op de schaats. 
Dan vindt van 19.30 tot 21.00 
uur op de ijsbaan van sport-
complex De Meent in Alk-
maar de actie Skating for Air 

plaats. Deze is opgezet door 
Serious Request samen met 
het Rode Kruis Noord-Hol-
land Noord, waaronder ook 
de afdeling Castricum valt. 
Yvonne geeft zelf het lich-
tend voorbeeld. Ze heeft een 
versnelde cursus schaatsen 

op noren geboekt, waarbij 
ze privéles krijgt. ,,Schaatsen 
was altijd al een hobby van 
me, maar voor mij was de ac-
tie een mooie aanleiding om 
het nu ook eens op echte no-
ren te proberen”, zegt ze. ,,Ik 
hoop zo extra veel sponsor-
geld op te halen. Ik mik op 
minimaal vijfhonderd euro, 
maar misschien is dat iets te 
ambitieus. Ik zie wel. In elk 
geval is het de moeite van het 
proberen waard.”
Het bijeen te brengen spon-
sorgeld is bedoeld voor de 
bestrijding van longontste-
king. Wereldwijd is dit de do-
delijkste infectieziekte voor 
kinderen onder de vijf jaar. 
Met de juiste behandeling 
en goede informatie zou-
den ze eenvoudig te redden 
zijn. Yvonne: ,,Het is jammer 
dat het Rode Kruis Castricum 
door onvoorziene omstandig-
heden niet eerder voor Seri-
ous Request en Skating for 
Air heeft kunnen werven. Ei-
genlijk hadden we ook de 
scholen willen benaderen. 
Toch hoop ik dat we via www.
facebook.com/rodekruis-
castricum nog de nodige 
schaatsenthousiasten kun-
nen bereiken. Aanmelden via 
www.rodekruis.nl/formulie-
ren/skatingforair. Op de foto 
Yvonne Schneiders en haar 
instructrice Inge klaar voor 
de start.

Visser-Wijker
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. 
Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 
10.00-18.00 uur.

Kerstexpositie 2016

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 10 december 2016 t/m 
zondag 1 januari 2017

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

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KERST PETIT FOURS!
MET HEERLIJKE GROET, UW BANKETBAKKERS!

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKELS.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

KERSTBESTELLING 
MAILEN?

info@groeneslager.nl

HOOGLANDER
STOOFVLEES

25% KORTING

400gr
roerbakgroente

2 MINUTE STEAKS
Samen € 5,99

1214 december 2016 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Bezorgers De Castricummer
brengen nieuwjaarswens
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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

14 december 20162

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 1-11-2016: Loïs 
Brasser, dochter van Sander 
Brasser en Anouk Elzas. 25-
11-2016: Noé Weijers, doch-
ter van Raymond G. Weijers 
en Rianne Hoek. 3-12-2016. 
Thomas Bolleman, zoon van 
Theo B.A. Bolleman en Char-
lotte G. van Biljouw.

Limmen - 16-11-2016: Dim 
Schouten, zoon van Rudolf E. 
Schouten en Suzanna M. van 
der Steen. 24-11-2016: Sebas 
van der Steen, zoon van Bas-
tiaan E.M. van der Steen en 
Rinske Glorie.

Overleden
Akersloot - 30-11-2016: Pe-
trus W.F. Brunsmann, ge-
huwd met Sophia J.M. Mie-
dema. Castricum - 3-12-
2016: Anna Metselaar, we-
duwe van Gerardus D. Ver-
ver. 4-12-2016: Maryjan Ra-
decke, gehuwd met Erika 
H.I. Roden. 4-12-2016: Ste-
ventje E. Schwering, wedu-
we van Albertus Koolbergen. 
Limmen - 29-11-2016: Maria 
W.C. Krimp, gehuwd met En-
gelbertus S. Winder. 29-11-
2016: Johannes J. Kerssens, 
gehuwd met Margaretha J. 
Kaandorp.

,,Zonder kustpact ver-
dwijnt rust op strand”

Castricum - GroenLinks 
maakt zich grote zorgen over 
de ontwikkelingen aan het 
strand. Het gemeentebe-
stuur weigert vooralsnog het 
convenant kustpact te on-
dertekenen, aldus de partij. 
,,Daardoor dreigt de komst 
van meer bebouwing, waar-
door de rust nog verder ver-
stoord zal worden.” Belang-
rijkste bezwaar van een aan-
tal gemeenten is dat de laat-
ste versie van het convenant 
geen ruimte laat voor fl exibi-
liteit bij beperkte ontwikke-
lingen.
In de afgelopen periode is 
er bebouwing bijgekomen 
aan het strand; meters aan 
strandhuisjes, er zijn vier 
strandpaviljoens en een wa-
tersportcentrum. GroenLinks 

is van mening dat het maxi-
mum inmiddels meer dan be-
reikt is. Fractievoorzitter Han-
nie Lutke Schipholt: ,,Men-
sen houden van strand en 
zee en moeten ook de mo-
gelijkheid hebben daarvan te 
genieten zonder commercië-
le uitbating van het gebied. 
Ontstressen in de natuur 
wordt steeds moeilijker, laten 
we dus eens ophouden met 
alles te vereconomiseren.” 
Onderzoeken laten zien dat 
het voor de natuurontwikke-
ling van de duinen belangrijk 
is dat weer en wind vrij spel 
hebben bij de verstuiving. Dit 
is belangrijk voor broedge-
bieden van verschillende vo-
gels en het groeiklimaat van 
diverse unieke en zeldzame 
plantensoorten. 

Kerstconcert Carol Singers
Castricum - De Carol Sin-
gers hebben weer fl ink tijd 
geïnvesteerd en een aantal 
nieuwe nummers ingestu-
deerd. Als locatie voor het 
concert is gekozen voor de 
Dorpskerk, Kerkpad 1. Het 
concert vindt plaats op zater-
dag 17 december vanaf 20.00 
uur. Toegangskaarten aan de 
zaal en in de voorverkoop bij 
Twice Womans Wear, Toren-

straat 36. Telefonisch reser-
veren via 0251-237652. Voor 
dit concert heeft dirigent 
Joost Doodeman weer een 
aantal nieuwe nummers ge-
selecteerd; naast traditionele 
Engelse Carols ook Ierse mu-
ziek.en melodieën met een 
meer Scandinavisch karakter. 
Bernard van den Boogaard 
begeleidt het concert op pi-
ano.

Van alles te doen tijdens 
Candlelight Shopping

Castricum - Terwijl het cen-
trum van het dorp verandert 
in een sprookjeswereld met 
duizenden lichtjes en over-
al mooie optredens op za-
terdagavond 17 december, 
zetten ook de ondernemers 
hun beste beentje voor om 
het publiek in de watten te 
leggen. Zo is er vanaf 18.15 
uur klassieke muziek te be-
luisteren van allerlei jonge 
muzikanten bij boekhandel 
Laan. De Santa Run begint 
om 19.00 uur vanaf café My 
Way en voert de kerstman-
nen en -vrouwen door de 
Dorpsstraat. Het Bonhoeffer-
college doet mee aan ‘Kerst 
op het Plein’; een muzikale 

productie waarbij het kerst-
verhaal op een originele ma-
nier wordt verteld. De acteurs 
zijn vooral leerlingen van de 
school, net zoals de muzi-
kanten en zangers die onder 
leiding staan van dirigent en 
muziekdocent Klaas Sabel. In 
‘Spel der Engelen’ voeren de 
aartsengelen de boventoon. 
Zij hebben van God de op-
dracht gekregen om de ge-
beurtenissen rondom de ge-
boorte van Jezus in goede 
banen te leiden. Wie daarin 
de grootste en beste bijdra-
ge levert, wint een goddelij-
ke prijs. Om 20.00 uur op het 
plein van de Pancratiuskerk, 
de toegang is gratis.

Castricum - Op 23 decem-
ber steken de boswachters 
van PWN honderden kaars-
jes aan voor de jaarlijkse 
lichtjestocht door het duin-
gebied. De start is tussen 
19.00 en 20.30 uur in blok-
ken van vijftien minuten. 
Men dient zich aan te mel-

Lichtjestocht den via www.pwn.nl/activi-
teiten. Tijdens een afwisse-
lende route van ongeveer an-
derhalf uur wijzen honderden 
kaarsjes de weg. Onderweg 
hebben de boswachters een 
aantal sfeervolle ontmoetin-
gen in petto. 

De tocht begint in De Hoep. 
Het is niet toegestaan om zelf 
verlichting mee te nemen. 

Kerst-Inn Castricum bestaat 29 jaar 
en dit jaar worden 40 mensen thuis 

verrast op kerstavond!
Onderstaande sponsors maken het mogelijk de 

Kerst-Inn 2016 te organiseren:
Firma Grapendaal, kerst en 

relati egeschenken te Stompetoren
Sti chti ng Rotonde te Beverwijk

De Castricummer
Electronica de Graaf te Castricum

Marti jn Kooijman, Autobedrijf te Castricum
Wilts Worstenhandel te Beverwijk

De volgende bloemisten stellen 
kerststukjes beschikbaar:
De Verleiding te Castricum

Cools Bloemsierkust te Castricum
Bloemsierkunt De Eeuwige Lente te Castricum

Bloembinderij Suus te Limmen

En de vele vrijwilligers die de Kerst-inn 
Castricum, mogelijk maken.

KERST-INN CASTRICUM
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Mimoza Beauty:
Huidcoach, pedicure en 
schoonheidsspecialiste

Heemskerk - Het pand aan 
de Douwes Dekkerstraat 9 
lijkt op het eerste gezicht een 
doorsnee woonhuis, maar 
het blijkt een compleet uit-
geruste praktijk voor huid-
verbetering en lichaamsver-
zorging te zijn. Huidcoach en 
medisch pedicure Linda La-

maj biedt er een bijzondere 
combinatie van behandelin-
gen aan.
De van oorsprong Albane-
se Linda Lamaj woont inmid-
dels al een kwart eeuw in 
Nederland en startte zestien 
jaar geleden als pedicure. Ze 
specialiseerde zich in voet-

behandelingen voor mensen 
met diabetes en reuma. Deze 
behandelingen worden door 
zorgverzekeraars vergoed. 
Ook legde ze zich toe op voe-
treflexologie, ontspannings-
massage en shiatsu massa-
ge, een vorm van drukpunt-
massage die zich richt op het 
optimaal laten stromen van 
de energie in het lichaam. 

Sinds 2004 is Linda La-
maj schoonheidsspecialis-
te. Ze werkt met de produc-
ten van het gerenommeer-
de merk Hannah en volgde in 
2010 de zware opleiding aan 
het eigen opleidingsinstituut 
van Hannah in Voorthuizen. 
Sindsdien mag ze zich Han-
nah huidcoach noemen en 
werkt ze aan huidverbetering 
door bindweefselmassage en 
rimpelreductiebehandelin-
gen. Tevens waxbehandelin-
gen voor het gehele lichaam 
zonder huidirritaties, wond-
jes of pukkels. ,,Mijn werk 
is mijn passie en mijn klan-
ten zijn alles voor mij’’, vertelt 
ze. Het sociale aspect is erg 
belangrijk, empathie het be-
langrijkste trefwoord. Kijk op 
www.mimozabeauty.nl voor 
uitgebreide informatie.

Sfeervolle en smakelijke 
kerst in De Oude Keuken

Bakkum - Het is ongetwij-
feld niemand ontgaan dat er 
grote veranderingen plaats-
vinden op het landgoed Duin 
en Bosch. Er ontstaan prach-
tige woonwijken en bestaan-
de monumenten krijgen een 
nieuwe bestemming. Te mid-
den hiervan vormt restaurant 
De Oude Keuken het klop-
pende hart. 
Op kerstavond, zaterdag 24 
december, vindt hier een bij-
zonder feestelijk diner plaats 
met livemuziek van Juke-
box from the heart. Op bei-
de kerstdagen is De Oude 
Keuken geopend voor een 
luxe lunch waarbij op tweede 
kerstdag chansonnier Edou-
ard de sfeer muzikaal komt 
versterken. 
Iedereen kan hier zes dagen 
per week terecht voor (h)eer-
lijke koffie of thee met diver-
se soorten taart of biologi-
sche lunchgerechten. Op vrij-
dag en zaterdag is het moge-
lijk te dineren, zowel eenvou-
dig als uitgebreid. De chef-
kok en zijn leerlingen zor-
gen voor verrassende smaak-
combinaties uit alle windstre-
ken. Bij voorkeur zijn de pro-
ducten ambachtelijk, biolo-

gisch en afkomstig van soci-
ale ondernemingen. De Ou-
de Keuken is een sociale on-
derneming en een bijzonder 
leerwerkbedrijf.  Elk jaar zijn 
er nieuwe gezichten te zien. 
Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt maken on-
derdeel uit van het team. Zij 
volgen diverse leer- en op-
leidingstrajecten en worden 
hierin ondersteund door ge-
schoolde medewerkers en 
vrijwilligers. Zo leren zij hun 
plek in de wereld te verove-
ren. Reserveren kan via te-
lefoon: 0251-651949 email: 
info@deoudekeuken.net of 
www.deoudekeuken.net.

Jaarlijkse winterbeurt 
bij Fietsshop Uitgeest

Uitgeest - Het winterweer 
heeft zijn intrede gedaan. Dat 
is geen reden voor Fietsshop 
Uitgeest om het rustiger aan 
te doen. De nieuwste model-
len fietsen voor het seizoen 
2017 staan in de winkel. Het 
team informeert belangstel-
lenden graag over de nieuw-
ste ontwikkelingen op het 
gebied van mountainbikes, 
racefietsen, stadfietsen en 
natuurlijk elektrische fietsen. 

Ook is het nu een goed mo-
ment om de fiets een ver-
wenbeurt te geven. ,,Het is 
al bijna een traditie dat wij 
in december en januari een 
winterbeurtactie houden. De 
fiets wordt helemaal nageke-

ken, zodat u straks weer be-
trouwbaar kunt fietsen. Wij 
controleren lagerwerk, rem-
men, verlichting, versnellin-
gen, banden, kortom de ge-
hele fiets. Elektrische fiet-
sen krijgen bovendien een 
technische update. Dat kan 
nu met vijftien euro korting  
Eventueel te vervangen on-
derdelen moet men nog wel 
betalen, maar voor het ver-
vangen ervan betaalt men 
niets extra.” Ga langs met de 
bon uit deze krant. Een af-
spraak maken is niet nodig. 
Het onderhoud kost maar 
een dag. Fietsshop Uitgeest, 
Pr. Beatrixlaan 9, Uitgeest, tel. 
0251-317782, info@fietssho-
puitgeest.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
The Nutcracker - Royal Ballet

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 

Kappen
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

Rogue One - A Star Wars Story - 3D
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.45 uur

Rogue One - A Star Wars Story - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Soof 2

dinsdag 14.00 uur
Waterboys

dinsdag & woensdag 18.45 uur
Down to Earth

vrijdag 16.00 uur
Fantastic Beast - 3D

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Fantastic Beast - 2D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur
Mees Kees langs de Lijn

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur

Sing (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Vaiana (NL) 3D

Programma 15 dec  t/m 21 dec 2016

Rogue One: A Star 
Wars Story

Lucasfilm presenteert Ro-
gue One: A Star Wars Story, 
de eerste stand alone-film in 
het Star Wars universum. Ro-
gue One gaat over een groep 
rebellen met de missie om de 
plannen voor de Death Star, 

het ultieme vernietigingswa-
pen, te stelen van het opper-
machtige Keizerrijk. Dit be-
langrijke moment op de Star 
Wars-tijdlijn is allesbepalend. 
Lukt het de rebellen het ster-
renstelsel te redden?

De exentrieke Herr Drossel-
meyer komt tijdens de kerst-
viering bij de familie Stahl-
baum op bezoek en neemt 
als Clara¹s Peetoom een ca-
deautje voor haar mee. Een 
heuse Notenkraker. Als ze ‘s 

The Nutcracker 
- Royal Ballet

avonds gaat slapen komt die-
zelfde Notenkraker op mi-
raculeuze wijze tot leven, en 
vecht voor zijn en Clara’s le-
ven tegen de Muizenkoning 
en zijn soldaten. Daarna, na 
de pauze in de tweede acte, 
neemt hij haar, als Prins, mee 
op een reis naar Snoepgoed-
land. Daar regeerde de Sui-
kerboonfee in afwachting van 
de terugkeer van de prins.
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Velserbroek - Ook rond de-
ze kerst kan men bij de idyl-
lische Museumboerderij van 
Jan Makkes kunst en cultuur 
opsnuiven. Tot en met 1 janu-
ari is de boerderij waar Jan 
Makkes (1935-1999) woon-
de en werkte dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Dus ook tijdens de kerst-
dagen en op nieuwjaarsdag. 
De toegang is gratis.
Tijdens de kersttentoonstel-
ling kan men een bijzonder 
kijkje krijgen in het leven en 
het werk van deze gepassi-
oneerde kunstenaar. In de 
eeuwenoude boerderij han-
gen olieverfschilderijen, te-
keningen, gouaches, aqua-
rellen en pastels van Jan 
Makkes. Maar ook kan men 
foto’s bekijken die meer in-
zicht geven in het leven van 
deze Velsenaar. 
Makkes was een wereldbe-
roemde kunstenaar die con-
tact had met de groten der 
aarde. Hij tekende en schil-
derde al van jongs af aan en 
was een veelzijdig artiest, zo-

als blijkt uit de diverse wer-
ken die te zien zijn op de 
boerderij. Hij liet zich inspi-
reren door zijn naaste omge-
ving, maar ook kan men werk 
bewonderen dat werd ge-
maakt in Rusland waarmee 
hij een bijzondere verbon-
denheid voelde, zie foto. Veel 
werk is te koop, maar ook 
is er een prachtig boek ver-
krijgbaar met veel foto’s over 
het leven en de werken van 
Jan Makkes.

De Museumboerderij is weer 
geheel in kerstsfeer gebracht 
door zijn vrouw Elly Makkes 
die graag vertelt over Jan en 
zijn kunstwerken. Maar ook 
buiten kan men rondkijken in 
de prachtig verzorgde tuin en 
bij de verlichte Mariakapel.
De Museumboerderij van Jan 
Makkes is te vinden aan Hof-
geesterweg 22a in Velser-
broek, telefoon 023-5376227. 
Parkeren kan bij voetbalclub 
VSV op 100 meter afstand. 
Zie ook www.museumboer-
derij-janmakkes.nl.

NR.10 Interieurbouw 
voor perfect eindresultaat 
Uitgeest - NR.10 Interieur-
bouw is een initiatief van 
Niels Snijder en Ramon de 
Leeuw en zij gebruikten de 
eerste letters van hun voor-
naam voor de bedrijfsnaam 
gevolgd door het nummer 10 
wat staat voor de kwaliteit die 
zij leveren. Beiden hebben al 
zo¹n twintig jaar ervaring in 
hun vakgebied; het bouwen 
van interieurs op maat voor 
particulieren en bedrijven.
,,Wij zijn oude schoolvrienden 
en kennen elkaar al sinds de 
kleuterschool”, vertelt Ra-
mon. ,,Na de basisschool gin-
gen we ieder een eigen kant 
op. Niels ging naar de Meu-
belmakervakschool en ik 
naar Fokker Aircraft. Na Fok-
ker heb ik het het vak geleerd 
via de oude leerweg. Ik ben 
opgeleid door een leermees-
ter, begon met een bezem en 
werd gekneed tot interieur-
bouwer. 
Via het werk kwam ik Niels 
weer tegen.” De mannen 
hebben daarna samen bij 
een groot interieurbedrijf in 
Alkmaar gewerkt en de nodi-
ge ervaring opgedaan. Niels 
vertrok om werkvoorbereider 
te worden bij een ander be-

drijf en heeft daar onder an-
dere gewerkt met Piet Boon. 
Ramon werd ploegchef en 
had meerdere mensen on-
der zich.
Niels: ,,Nadat de bedrijven 
jammer genoeg failliet gin-
gen, zijn we beiden zzp-er 
geworden. Na jaren elkaar 
niet gezien te hebben zijn we 
weer bij elkaar gekomen via 
de inhuur. Toen zijn we op het 
idee gekomen om een eigen 
BV op te richten. Er kwam 
een mooi pand vrij op de Po-
pulierenlaan en die hebben 
we nu ingericht voor profes-
sionele interieurbouw.”
Niels en Ramon bouwen in-
terieurs voor bedrijven en 
particulieren in alle soor-
ten en maten. Alles wordt op 
de gewenste maat gemaakt. 
,,Het maakt niet uit wat onze 
klanten willen; van salontafel 
tot op maat gemaakte kasten, 
tv-meubels en keukens. Voor 
bedrijven maken wij balies, 
banken, pantry’s en winkelin-
terieurs. We werken met de 
nieuwste materialen en den-
ken graag met onze klanten 
mee.” Het adres is Populie-
renlaan 63, Uitgeest, tel.: 06-
39880105.

Geesterhage is klaar!

Castricum - Biesterbos 
heeft vorige week alle nieuwe 

ruimtes aan de gebruikers 
van Geesterhage opgele-

verd. Hiermee wordt voorzien 
in de aanhoudende behoefte 
in Castricum aan volwaardige 
culturele, maatschappelijke 
en zorgvoorzieningen onder 
één dak. Het nieuwe multi-
functionele gebouw is opge-
leverd aan de hoofdhuurders 
Stichting Nieuw Geesterha-
ge en Toonbeeld. De nieuwe 
theaterzaal, de foyer en de 
ruimten van Toonbeeld zijn in 
januari klaar voor het publiek. 
Op dat moment vindt ook de 
feestelijke opening plaats. 
Stichting Bibliotheek Kenne-
merwaard, GGD-Noord-Hol-
land Noord en Radio Castri-
cum zijn eveneens in Gees-
terhage gehuisvest. Rond-
om Geesterhage en op de 
voormalige Toonbeeld-loca-
tie worden 53 woningen ge-
realiseerd, 

James Bond 
op JPT

Castricum - Eind januari 
2017 presenteren de leerlin-
gen uit de theaterklas 6vwo 
van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge een zelfgeschreven, ko-
mische theaterproductie: ‘De 
naam was Bond’. 

,,Met een groepje gedreven 
leerlingen zijn we druk be-
zig met alle aspecten van een 
theaterproductie”, vertelt Sa-
ranke Visser. ,,Voor ons pro-
fielwerkstuk kiest ieder een 
eigen specialisatie, zoals de 
financiën, licht en geluid of 
de vormgeving.” 

De voorstelling is te zien op 
30 en 31 januari en de kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de in-
formatiebalie van het Jac. P. 
Thijsse College. Saranka: ,,De 
winst die we met de kaartver-
koop maken gaat direct naar 
Make-A-Wish, een organi-
satie die de liefste wens van 
kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte vervuld. 
Voor iedereen die geïnspi-
reerd is geraakt, we kunnen 
alle sponsoren goed gebrui-
ken! Elke donatie is gewenst. 
Volg ons ook op Facebook @
denaamwasbond, daar staat 
de link om te doneren.”

Castricum - Vrijdag 16 de-
cember in De Bakkerij live 
punkrock met Antillectual en 
The Peterlees. 
Antillectual is een Neder-
landse punkband die meer 
dan driehonderd optredens 
heeft gegeven. The Peter-
lees bestaan uit 100% ener-
gie. Hun hoogste doel: zo-
veel, zo hard en zo vaak mo-
gelijk spelen als mogelijk is. 
Zaal open om 21.00 uur. En-
tree vier euro. 

Zaterdag 17 december Elec-
tronic Night kersteditie met 
Strobocops, de danssensatie 
van de afgelopen Kofvitok-
avond in De Bakkerij. Zaal 
open 21.00 uur, Entree gratis.
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Uitgeest - Kortgeleden zijn 
Tiny Groen-Meijer (68) en 
Tiny Nijman-Kuil (74) bij FC 
Uitgeest onderscheiden met 
de plaquette Lid van Ver-
dienste. Beide dames waren 
al voor de fusiedatum actief 
als schoonmaakster en vrij-
williger voor de voetbalver-
eniging. Ton van Egmond be-
dankte hen tijdens de jaar-
veradering voor hun toewij-
ding.
Op de vraag aan Tiny Groen 
hoe zij er dertig jaar geleden 
bij kwam, zegt zij grinnikend: 
“Ik ben er letterlijk en figuur-
lijk ingeluisd, ja echt waar. Er 
waren hier wat dames aan 
het werk en Alie Duin vroeg 
of het niks voor mij was. Ik 
riep dat ze mij in nood mocht 
vragen. De volgende dag had 
ik een rooster voor het he-
le jaar in mijn brievenbus! 
En nu sta ik iedere woens-
dagochtend schoon te ma-
ken. De wc’s, de koffiebar en 
het bierhok. Als ik klaar ben 
dan gaan we met z’n allen 
koffie drinken. Er loopt hier 

dan twaalf man zoals de bui-
tenploeg, van de drukkerij 
en schoonmakers, allemaal 
mannen. Dan wordt er na-
tuurlijk over voetbal gespro-
ken. Het lijkt net een vrien-
denkring, als er een jarige is 
dan eten we taart. Ik heb net 
een nieuwe knie en toen ik 
na een tijdje weer kwam wer-
ken, werd er veel gezoend 
en was het Ha Tiny ben je er 
weer?”

Ook Tiny Nijman is er op 
een zelfde manier bijgeko-
men. Tiny: “Mijn overbuur-
vrouw werkte hier en ik zei 
als je afzeggingen hebt dan 
val ik wel in hoor. Bij het vol-
gende clubblad stond er met 
levensgrote letters Nieuwe 
Medewerker Tiny Nijman.” 
Giert van het lachen: “Nou, 
dát was mijn entree! Ik heb 
ook wel andere bars schoon-
gemaakt maar hier heb je er 
meer aardigheid van. Ik werk 
op maandagochtend en dan 
plakt alles. Wij boenen op 
de ouderwetse manier, met 

emmer, boender en schoon-
maakmiddel en ook wij gaan 
daarna gezamenlijk aan de 
koffie, heel gezellig. Er zijn 
drie verschillende ploegen 
waarmee wij werken.”
Beide dames zeggen niets 
met voetbal te hebben maar 
ooit speelden zij samen zaal-
voetbal in De Zien 40 jaar ge-
leden. Tiny Nijman droogjes: 
“We wonnen de beker terwijl 
we niet eens wisten dat we 
voor de beker speelden.”
Tiny Groen vult aan: “En Piet 
Tuin was vergeten de cham-
pagne koud te zetten. Nie-
mand had verwacht dat wij 
zouden winnen. De tegen-
partij was overtuigd van hun 
overwinning en zij hadden al 
bloemen voor zichzelf mee 
maar die gaven ze niet aan 
ons hoor, neehee.” Afgelo-
pen november ging bij bei-
den de telefoon met de vraag 
om naar de Jaarvergadering 
te komen in verband met een 
onderscheiding. “Oh God 
moet dat?” en “Is dat nodig?” 
waren de reacties van bei-
de Tiny’s. Bij punt 14 op de 
agenda moesten zij naar vo-
ren, kregen een verhaaltje, 
plaquette, bloemen en wijn. 
De waardering is leuk maar 
eigenlijk staan zij er nooit zo 
bij stil. Wat hen wel enigs-
zins verontrust is het gebrek 
aan nieuwe schoonmaak-
sters. Tiny Nijman: “We heb-
ben zóveel leden, als we er 
één groepje van 4 of 5 per-
sonen bijkrijgen, dan is men 
1 x per 4 weken met ander-
half uur klaar. Het zou mooi 
zijn als er wat aanmeldingen 
komen. Ik stop nog niet hoor, 
zo lang mijn gezondheid het 
toestaat……” Tiny Groen: 
“Zolang ik nog niet met een 
rollator loop…..” En lachend 
verlaten zij samen de blin-
kend schone kantine. (Moni-
que Teeling)      

The Lady In The Van 
in Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - Actrice Maggie 
Smith is grandioos in “The 
Lady In The Van”.  De film is 
gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal. Het is een ko-
misch drama.
Juffrouw Shepherd is een 
koppige vrouw van onbeken-
de afkomst die in de jaren 
zeventig ‘tijdelijk’ haar oude 
busje parkeerde op de op-
rit van de Londense toneel-
schrijver Alan Bennett. Ver-
volgens bleef ze hier 15 jaar 
wonen.
The lady In The Van is een 
verfilming van het gelijkna-
mige boek en het toneelstuk 

dat de schrijver Alan Bennett 
op zijn eigen ervaringen ba-
seerde. 

Deze film wordt op vrijdag 
16 december vertoond in De 
Zwaan. De zaal is open van-
af 19:45 en de film begint om 
20:15. Toegang 6 euro (Vrien-
den van de Zwaan 5 euro) in-
clusief een kopje thee of kof-
fie voorafgaand aan de film. 
Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest, of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.

Uitgeest - Op 10 januari 
start bij de Nieuwe Kuil, Ho-
geweg 8 in Uitgeest, een kor-
te cursus basistechnieken te-
kenen en aquarelleren onder 
leiding van vakdocent Pau-
lien van Tol. In deze cursus 
van 5 lessen, leert men aan 
de hand van oefeningetjes 
en opdrachten de mogelijk-

heden kennen van onder an-
dere potlood, inkt, gewassen 
inkt en aquarel- of acrylverf. 
Er is plaats voor slechts 15 
personen. Geïnteresseerd? 
Neem vrijblijvend contact 
op voor informatie of aan-
melding bij Paulien van Tol, 
tel. 06 15281472 of mail naar 
paulienz@hotmail.nl.

Speciale adventviering 
heren Laus Deo

Uitgeest - Zondag 18 de-
cember, om 9.00 uur, zin-
gen de heren van Laus Deo 
voor de eerste keer de 11e 
gregoriaanse mis. 
Op deze vierde zondag van 
de advent worden ook de 
vaste gregoriaanse gezan-
gen, alsmede het ‘Rorate’ 
en het traditionele  ‘O co-
me, o come,  Emmanuel’ 

gezongen.
Om in de meditatieve sfeer 
voor Kerstmis te komen, 
zingt het herenkoor bij het 
kleine Adema-orgel, dus in 
de parochiekerk, naast het 
priesterkoor. 
Het koor staat onder lei-
ding van dirigente Ineke 
Mulder en de organist is 
Ton Schoen.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 3 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer Ds. P. 
Verhoeff. 
De viering van het Avond-
maal staat centraal.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente
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Plan voor driehonderd nieuwe 
sociale huurwoningen BUCH

Castricum - Na een jaar 
van afspreken en afspra-
ken maken, zijn de ge-
meenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Hei-
loo, zes huurdersorgani-
saties en Kennemer Wo-
nen het eens geworden. 
Woensdag 7 december zijn 
de handtekeningen gezet 
onder de prestatieafspra-
ken voor de komende vier 
jaar. Deze afspraken gaan 
onder meer over de bouw 
van extra woningen, over 
kwaliteit en duurzaamheid 
en de betaalbaarheid van 
woonlasten.
 
Elke vier jaar maken de ge-
meenten en Kennemer Wo-
nen afspraken over de pres-
taties die ze de komende ja-
ren gaan leveren. Met de 
nieuwe Woningwet is dit het 
eerste jaar dat huurdersor-
ganisaties als gelijkwaardi-
ge partij hebben meegepraat. 
Doel van de prestatieafspra-
ken is om invulling te geven 
aan de gemeentelijke woon-
visies en duidelijkheid te ge-

ven over de huisvesting van 
mensen met een lager inko-
men. Belangrijkste uitgangs-
punt is dat deze groep goed 
en betaalbaar kan wonen. Nu 
en in de toekomst.
De prestatieafspraken staan 
beschreven in een bondig 
document met duidelijke in-
tenties en concrete beloften 
aan de huidige en toekomsti-
ge bewoners van circa 7900 
huurwoningen in de gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo. Op hoofd-
lijnen ziet dat er tot en met 
2020 ongeveer zó uit: Mini-
maal 80% van alle woningen 
blijft ónder de 628 euro per 
maand. 65% blijft komende 
jaren onder de 586 euro per 
maand. Van al het woning-
bezit blijft minimaal 95% be-
stemd voor sociale huur. Min-
stens 300 nieuwe woningen 
erbij in de komende 4 jaar. 
Minstens 250 meer verhuizin-
gen dan de afgelopen 4 jaar. 
Veel aandacht voor leefbaar-
heid: groen, veilig en schoon. 
Optimale samenwerking met 
hulpverlenende instanties 

De SP  heeft afgelopen donderdag een verzoek aan de raad ingediend 
om na de voortgangsrapportage Zandzoom, die donderdagavond op de 
agenda staat, voor februari met een gedetailleerde fi nanciële toelichting te                                                                                                                                               
komen. Door deze fi nanciële toelichting zou duidelijk  worden of het 
project wel of geen winst oplevert en of doorgang van dit project wel ver-
standig is. Een meerderheid van de raad heeft aangegeven geen behoef-
te te hebben aan duidelijkheid over mogelijke  tekorten rond het project.
De SP heeft  in september al een motie ingediend over de dekking van 
de kosten aansluiting A9. Ook deze werd door de raad  tegengehouden.
Er is op Zandzoom Heiloo al een tekort van 17 miljoen euro. Heiloo 
denkt dat te kunnen opvangen met minder sociale woningbouw en meer 
duurdere woningen in dit project. In de regio BUCH én in Castricum is, in 
de periode 2010-2014, het aantal betaalbare sociale huurwoningen met 
circa 20% afgenomen bij een toename van het aantal  vrije sectorwo-
ningen met ruim 20%. Daarbij blijkt dat er in de regio Alkmaar al meer 
bouwplannen zijn dan er behoefte aan woningen is. Heiloo zegt zelfs 
letterlijk dat Zandzoom voor haar eigen bevolkingsgroei niet nodig is, 
maar dat de wijk vooral gebouwd wordt voor de hogere inkomens van 
buiten de regio. De SP is geen voorstander van deze ontwikkelingen. Dit 
alles zal de tweedeling alleen maar vergroten.’ Met het ondertekenen 
van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal verplichtte Castricum zich tot 
het bijdragen van ruim 4,5 miljoen aan de Aansluiting A9 en een aan-
tal landschapsprojecten. Dat geld moest komen uit de nieuwbouw in 
Zandzoom. Inmiddels lijden drie van de deelnemende partijen verlies 
op wat is afgesproken. Daarom wil de SP een gedetailleerde fi nanci-
ele toelichting op de voortgangsrapportage Zandzoom in Castricum .    
Ook het Inspraakcollectief  Zandzoom heeft inmiddels, in  een brief aan 
alle raadsleden, zijn verontrusting uitgesproken over de uitwerking en 
realisatie van Limmen Zandzoom. Het Inspraakcollectief verzoekt o.a. 
om opschorting van verdere uitwerking van de Zandzoom,  eerst met de 
bewoners van Limmen in gesprek te gaan over de uitwerking en tijdi-
ger, transparanter en voorspelbaarder geïnformeerd te worden. Terecht. 
Marjo Husslage, fractievoorzitter SP Castricum.

voor senioren die langer thuis 
willen of moeten wonen. Zon-
nepanelen voor 3800 woon-
eenheden.
Directeur-bestuurder Dick 
Tromp van Kennemer Wonen 
kijkt tevreden terug op het 
proces waarin zoveel partijen 
met uiteenlopende belangen 
tot een gedeelde visie zijn ge-
komen.
,,Wethouders, beleidsadvi-
seurs, huurdersvertegen-
woordigers: een ieder is ge-
hoord. En allen staan ach-
ter de afspraken die we voor 
de komende vier jaar hebben 
gemaakt. In een wereld waar-
in mensen zich snel richten 
op tegenstellingen en ver-
schillen, vind ik dat een ver-
frissende prestatie.”
Wethouder Marcel Steeman 
van Castricum: ,,Onlangs 
mocht ik bij de oplevering van 
de nieuwe woningen aan de 
Hoogevoort zijn. Een prach-
tig voorbeeld van duurzame 
nieuwbouw met kwaliteit. Ge-
schikt voor kleine huishou-
dens, waar veel behoefte aan 
is. Dit soort woningen zouden 
we graag op meer plekken 
willen zien, onder meer aan 
de Eerste Groenelaan.”
Nu de handtekeningen staan, 
begint het echte werk. Ieder 
jaar wordt een concreet acti-
viteitenplan gemaakt waarin 
de partijen laten zien hoe zij 
dat jaar gaan bijdragen aan 
de realisatie van de  pres-
tatieafspraken. Gemeen-
ten, huurdersorganisaties en 
Kennemer Wonen overleggen 
enkele keren per jaar over de 
voortgang van de gemaak-
te afspraken. Foto: Erik Bos-
chman.

Exposities bij Streetscape
Castricum - Het kunste-
naarsechtpaar Jos en Syl-
via van Onna uit Heiloo ex-
poseert fi guratieve beelden, 
met de mens en de natuur 
als inspiratiebron. De beel-
den van Sylvia zijn sierlijk, in-
getogen en vrouwelijk, het 
werk van Jos van Onna laat 
een meer krachtige uitstra-
ling zien. 
Deze expositie is te zien tot 
en met 26 januari. Naast de 
vaste exposanten, die regel-
matig hun werk wisselen zijn 
er maandelijks drie nieuwe 
exposities te zien in Gale-
rie Streetscape, Dorpsstraat 
7. Zondag 18 december om 

16.00 uur wordt de expositie 
‘Paint a future’ geopend door 
Hetty van der Linden. Ieder-
een is welkom. Vanaf zondag 
is in de toonkamer de nieu-
we expositie van musicus 
Alain Eskinasi te zien. Wie 
de maandelijkse nieuwsbrief 
met informatie over exposi-
ties en openingen wil ont-
vangen kan dit doorgeven in 
de galerie of via info@street-
scape.nl. Openingstijden 
donderdag tot en met zon-
dag 14.00-17.30 uur.
Op de foto van Saskia Steen-
bakkers Jos en Sylvia van 
Onna in galerie Streetscape 
bij hun werk.

Complete vakantiedag
Castricum - Op dinsdag 27 
december organiseert Dans 
en Geniet voor kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar 
een dag vol activiteiten in De 
Boshutten. De mogelijkheid 
voor kinderen om deel te ne-
men aan  een compleet ver-
zorgde dag vanuit een par-
ticulier initiatief is in Castri-
cum nieuw. 

De activiteiten zijn van 10.00 
tot 18.30 uur. De kinderen 
volgen allerlei workshops en 
activiteiten. De activiteiten 
zijn kinderyoga/mindfullness, 
bosspelen, toetjes maken 
zonder suiker, muziek, kamp-
vuur maken én een bosspel 
in het donker. Opgeven kan 
via www.dansengeniet.nl of  
tel.: 06-24503879.

Akersloot - Tibor Zwaan 
heeft na de wedstrijd om de 
KPB-mountainbikecup, on-
danks deelname van veel-

Tibor Zwaan 
heeft vleugels

vraat Henk Verdonk junior, 
de overwinning naar De Eg-
monden meegenomen. De 
confrontatie tussen Verdonk 
junior en Zwaan werd ver-
stoord door het uit moeten 
stappen wegens pech van 
Verdonk, De achteraan ge-
starte Tibor Zwaan werkte 

zich al vrij snel door het grote 
veld deelnemers naar voren. 

Eenmaal in de voorhoe-
de was Verdonk junior al uit 
koers, maar stuitte hij op Wim 
Verdonk. Wim Verdonk werd 
tweede gevolgd door Erwin 
Krom.

Financieel tekort oorzaak 
schrappen sociale woningbouw





14 december 201612

Cultuurdagen met vrijmarkt Jac. 
P. Thijsse voor Serious Request

Castricum - De laatste drie 
schooldagen van het kalen-
derjaar staan voor alle leer-
lingen van het Jac. P. Thijs-
se College in het teken van 
kunst en cultuur en ditmaal 
ook in het teken van Serious 
Request. Ieder leerjaar draait 
een eigen programma. De 
brugklas blijft in en rond de 
school, klas 2 gaat naar Be-
verwijk en klas 3 gaat naar 
Haarlem. De programma’s 
bestaan uit veel workshops, 
voorstellingen, ontmoetin-
gen met kunstenaars, het 
bezoeken van musea en tot 
slot op vrijdag een vrijmarkt, 
voorstelling of gesponsord 
sporten voor 3FM Serious 
Request. 
Het glazen huis staat dit jaar 
in Breda en daar gaan de 
leerlingen geld voor inzame-
len. Doel van de geldinzame-
ling is aandacht vragen voor 
een stille ramp die elke 35 

seconden een kinderleven 
eist: longontsteking.
De school is op vrijdag 23 
december open voor pu-
bliek. Van 10.30 uur tot 12.15 
uur kan men in de school 
een vrijmarkt bezoeken die 
is georganiseerd door twee-
de klas leerlingen. Zij staan 
klaar met zelfgemaakte taar-
ten , (kerst)kaarten , kerst-
hangers, bloemstukjes, bloe-
men, kettinkjes, zeepkettin-
gen, zelfgemaakte sokjes en 
knuffels. En. cupcakes, brow-
nies en koekjes. Het is moge-
lijk de handen te laten mas-
seren, nagels laten lakken en 
er worden economische cri-
sistips gegeven. Tegen beta-
ling van twee euro kan men 
een van de twee brugklas-
voorstellingen zien, aanvang 
10.00 of 12.00 uur. De derde-
klassers gaan van 10.00 uur 
tot 12.00 uur twee uur ge-
sponsord sporten voor 3FM 

Serious Request. Net als vo-
rig jaar staat op woensdag 
art@home voor de brugklas-
leerlingen op het program-
ma. Dit staat voor een ont-
moeting tussen leerlingen 
en kunstenaars of galerieën 
uit Castricum en omgeving. 
Brugklasleerlingen bezoeken 
in kleine groepjes verschil-
lende kunstenaars. Er komt 
een aantal kunstenaars naar 
de school:  Ambro Louwe, 
Chris Duinmeijer, Yvonne Zo-
merdijk, Karen Vleugel en El-
len van Putten. 
Bij Galerie Sopit laat gale-
riehouder Harm Noordhoorn 
werken zien van grafi sche 
kunstenaars. Ook de Mara-
nathakerk opent de deuren 
om leerlingen kennis te la-
ten maken met een tentoon-
stelling ‘Ergens thuis, ner-
gens thuis’ en ze mogen zelf 
een bijdrage leveren aan de 
vluchtelingenboot.

De Schaamte-olijf, een 
metamorfoseverhaal

Bakkum - Theo Oudkerk 
Pool (1932) uit Bakkum heeft 
onder het pseudoniem Ka-
rel Johannes Ledoux een 
nieuw boek uitgebracht: De 
Schaamte-olijf. Hierin gaat 
David Moreposs in op de 
vraag van Ursula, zijn vrouw: 
,,Hoe zou je leven zijn ge-
weest als je met een andere 
vrouw was getrouwd?” Da-
vid heeft ontmoetingen in 
zijn brein met vier denkbeel-
dige vriendinnen. Amarei is 
het imaginaire bestaan voor 
David in de politiek. David 
helpt de drie oprichters van 
de Vrije Vrouwen Partij met 
het opstellen van hun partij-
programma. Elvira is geboren 
in Israël, maar heeft een stu-
diebeurs. In Amsterdam is zij 

op zoek naar namen van fa-
milie die in de WO II zijn ver-
moord in de concentratie-
kampen. In zijn brein verge-
zelt David haar op die zoek-
tocht. In de eerste periode 
van ontmoeting heeft Ifi s een 
kamertje op de Amsterdam-
se Wallen. David helpt haar 
te ontsnappen. Daarna ver-
gezelt hij haar op de vlucht 
naar Chicago. In het leven-
tje van Odessa leert David de
wereld van het grote geld 
kennen. De vraag van Ursula 
wordt beantwoord met: ,,Laat 
me dat nooit overkomen.” Het 
boek is te koop bij Laan.
De debuutroman was Oom 
Edward - In Memoriam die 
in juni 2016 is verschenen, bij 
Uitgeverij Novum Publishing.

Cabaret bij 
Frank

Castricum - In Franks Huis-
kamertheater op Dorsps-
straat 23 kan iedereen weer 
genieten van een all-in-ui-
tje. Het programma is nog 
niet helemaal rond voor vrij-
dag 16 december maar wél 
rond is de afspraak met De 
Rode Horde die 45 minuten 
droog-komisch/absurdis-
tisch theater speelt onder de 
titel Droogmukkel V.
Paul en Harm-Jan steken op 
onnavolgbare wijze de draak 
met het leven van alledag. 
Spraakverwarring door ta-
lentvol langs elkaar heen te 
praten laten ze onwerkelijk-
heden tot leven komen die   
tranen op de wangen zal be-
zorgen bij het publiek. Hu-
mor op de vierkante millime-
ter voor liefhebbers van Toon 
Hermans, Jiskefet en Carver.
 Mail om te reserveren naar 
info@dorpsstraat23.nl.  

Jazzy X-mas Afternoon 
bij Jazz in Bakkum

Bakkum - Mariëlle Koe-
man & Jos van Beest Trio tre-
den in kerstsfeer op bij Jazz 
in Bakkum in Fase Fier op 
zondag 18 december vanaf 
16.00 uur. Mariëlle Koeman 
is een zangeres die van natu-
re een prachtige stem heeft. 
Zij legt warmte en diepte in 
haar muziek, zoals de com-
ponisten van haar zorgvul-
dig uitgekozen repertoire het 
bedoeld hebben. Zo brengt 
zij een breed repertoire uit 

het onuitputtelijke ‘American 
Songbook”, afgewisseld met 
prachtige Christmas-songs 
die zij op geheel eigen wijze 
vertolkt. Deze middag komt 
pianist Jos van Beest met zijn 
trio naar Fase Fier, waarmee 
hij inmiddels dertien albums 
op zijn naam heeft staan. Het 
veertiende trio-album wordt 
in Osaka Japan gepresen-
teerd in februari 2017. Op 
bas Erik Schoonderwoerd en 
drums Ben Schröder.

Castricum - In de Evange-
liegemeente vindt op 24 de-
cember een samenzang 
plaats. De inloop is vanaf 
19.00 uur waarbij men buiten 
al verwelkomd wordt door 
zangers. 
Het programma is geschikt 
voor jong en oud. Na afl oop 
is er lekkers. In de theater-
zaal van Nieuw Geesterhage, 
Geesterduinweg 3.

Samenzang

Smakelijke afsluiting van 
een actief OVC-jaar

Castricum - Maandagavond 
waren de leden van de On-
dernemers Vereniging Cas-
tricum te gast bij het Rui-
terhuys in Bakkum. Het ver-
enigingsjaar werd afgeslo-
ten met een diner. Om met 
de woorden van de voorzit-
ter Roelant van Ewijk te spre-
ken; het was een actief twee-

de jaar van de vereniging die 
door veel handen gedragen 
wordt. Netwerken en bijpra-
ten vond plaats tijdens de di-
verse gangen, al werd het 
even stil toen het grand des-
sert werd binnengebracht. 
Tekst: Michaëla Wierdsma, 
I Love Life.nl. Foto Rob Ber-
kenmeier, R-design4u.

balsponsor: VERVOERCENTRALE PEETERS, EDWIN KERSSENS  
                 TIMMER EN ONDERHOUDSWERKEN

pupil v.d. week: JEROEN DE GROOT (speler Limmen JO13-1)

Zondag 18 december 14.00 uur:

Limmen  -  Vitesse’22
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B en W rijdt door rood
Donderdag 15 december is er een raadsinformatieavond in het ge-
meentehuis met op de agenda de plannen voor het kruispunt Visweg/
Rijksweg. Rotondes zijn voor fi etsers bewezen veiliger dan kruispunten 
met verkeerslichten. De Fietsersbond vindt daarom dat de onderbou-
wing door B en W van de plannen zwaar tegenvalt. Nadat er bij het 
eerdere besluit selectief en suggestief is geciteerd uit het rapport van 
adviesbureau GoudAppel & Coffeng, waarin zij de voorkeur voor roton-
des hadden, ligt er nu ineens een nieuw rapport waarin wederom gesteld 
wordt dat aan alle varianten met verkeerslichten ernstige nadelen zit-
ten. Die negatieve analyse klinkt echter niet door in de eindconclusie. 
Raadselachtig.

Ook lazen we de Nota van inspraak, met samengevatte reacties van 
insprekers en de respons van de gemeente. De samenvattingen waren 
vaak ongelukkig en de respons van de gemeente was ontwijkend en 
vaak niet overtuigend. Jammer was de uitspraak van B en W over de 
veiligheid van de stoplichten: ‘.. pas gevaarlijk als de verkeersdeelnemer 
door rood rijdt. Dit is een gedragsprobleem en de verantwoordelijkheid 
van de verkeersdeelnemer.’ Dat klinkt als: een minder veilige infrastruc-
tuur realiseren, want je kan als het misgaat de burger de schuld geven, 
bovendien is die uitspraak helemaal gênant als een rechtdoor gaande 
fi etser wordt aangereden door afslaande auto’s (allebei groen).

De voorrangplein varianten zijn voor ons goed aanvaardbaar. De fi etsers 
die uit de voorrang zijn hebben dan een middeneiland en dat vergoedt 
veel van de voorrangsplicht.  De kleine variant is directer in de oversteek, 
maar heeft wel een krappe opstelgelegenheid. De grote variant kent 
wel een ruime opstelgelegenheid maar is soms wel erg omrijden. De 
viertaks rotonde met eenrichtingsfi etspaden mee in de voorrang is onze 
voorkeursvariant, temeer omdat er geen omslachtige aparte aansluiting 
van de Visweg Oost naast de rotonde bij hoeft.  Helaas gaat die gepaard 
met een ongewenst  beslag op de omgeving, sloop. De drietaks rotonde 
met fi etspaden mee in de voorrang: kent twee subvarianten, met als ver-
schil dat de aansluiting van de oostelijk Visweg anders is. De eerste, de 
halve aansluiting, met apart oversteken ook fi ets van en naar de Visweg 
Oost heeft op de tekening een krap Middeneiland voor overstekende 
fi etsers. En de tweede subvariant heeft een hele aansluiting. Die heeft 
als probleem: fi etsers kunnen dan de Visweg Oost niet meer op en af 
naar de andere kant van de Rijksweg en moeten dus omrijden. Derhalve 
verdient alleen de halve aansluiting onze steun, er moet dan wel een 
breder middeneiland dan op de tekening.

De Fietsersbond steunt varianten zonder stoplichten in de Goudappel-
notitie. Want stoplichten leiden onherroepelijk tot lange wachttijden voor 
fi etsers en zijn gevaarlijk, met name bij gelijktijdig groen van fi ets en 
afslaande auto’s. Helaas, blijkbaar wil B en W nog altijd verkeerslichten 
omdat die de goedkoopste oplossing bieden. Of speelt er meer?
De Fietsersbond spoort geïnteresseerden aan om naar de raadsinfor-
matieavond te komen, donderdag 15 december vanaf 19.30 uur in het 
gemeentehuis.

Alex van der Leest, Secretaris Fietsersbond Castricum.

Wintertentoonstelling Perspectief
Bakkum - Er is weer veel 
kunst te zien op de winter-
tentoonstelling van Perspec-
tief. Een goede gelegenheid 
dus om tijdens de feestdagen 
op 25 en 26 december en 1 
januari tussen 13.00 tot 17.00 
uur een bezoek te brengen 
aan de ateliers van Perspec-
tief, van Oldenbarneveldtweg 

37 in Bakkum. Naast aqua-
rel, olie- en acrylschilderijen 
zijn er etsen te zien. Ook de 
beeldhouwers laten zich niet 
onbetuigd. Er zijn abstrac-
te, gestileerde of realistische 
objecten in klei, was, gips of 
andere materialen tot stand-
gekomen. De groep steen-
hakkers gaat elke zaterdag-

morgen op het plein achter 
de school grote brokken na-
tuursteen te lijf. Deze beelden 
zijn nu op de wintertentoon-
stelling te zien.  Nieuw bij 
Perspectief is het groeiende 
aantal leden dat met glasfu-
sion werkt, Een ontdekkings-
tocht met verrassende resul-
taten in fraaie kleuren. 

Vitesse laat het afweten
Castricum - Na zes winst-
partijen op rij moest Vites-
se op bezoek bij laagvlieger 
WSV uit Wormer. De thuis-
ploeg had uit de laatste vier 
duels slechts een punt ver-
gaard, zodat winst in de 
laatste pot voor de winter-
stop broodnodig was om wat 
meer uit de gevarenzone te 
komen. Maar op papier was 
het hoog genoteerde Vites-
se natuurlijk dé grote kans-
hebber op de drie punten. 
Maar de aanvallers van Vites-
se verprutste vooral voor rust 
veel te veel kansen. En toen 
de defensie het na rust ook 
nog eens geheel liet afweten, 
maakte WSV dankbaar ge-
bruik van de off-day van Vi-
tesse en pakte daarmee hun 
grootste zege van dit seizoen.
In de 42e minuut was het  
raak voor de thuisploeg. Na 
een afgeslagen aanval werd 
hun linkerspits de diepte in 
gestuurd en uit zijn voorzet 
werd de bal door spits Steven 
de Groot ineens op de pan-
toffel genomen en verdween 

hard en onhoudbaar in de 
touwen: 0-1. 
Kort na rust was het raak.  Rik 
Beentjes ging alleen op de 
keeper af. In eerste instantie 
werd zijn inzet nog door de 
keeper gekeerd, maar via een 
andere verdediger kwam de 
bal opnieuw voor de voeten 
van de aanvaller die daardoor 
rustig de 1-1 kon binnen tik-
ken. Deze gelijkmaker inspi-
reerde Vooral in laatste kwar-
tier zakte Vitesse in verdedi-
gend opzicht fi naal door het 
ijs. Door persoonlijke fou-
ten was het eerst Steven de 
Groot die zijn hattrick mocht 
voltooien en kort voor tijd 
werd uit een vrije trap zelfs 
nog de 4-1 binnengetikt. 
Door deze even troostelo-
ze als onnodige nederlaag is 
Vitesse gezakt naar de der-
de plaats op de ranglijst. Ko-
mende zondag kan de ploeg 
zich echter revancheren in 
de derby in en tegen Limmen 
zodat Vitesse alsnog op die 
tweede plek de winterstop in 
kan gaan.

Voedselbank broodnodig
Naar aanleiding van de ingezonden brief van Marie-Louise 
Janssen over de actie van de voedselbank voor kerstpakket-
ten vanuit de voedselbank IJmond-Noord een reactie. Fijn dat 
veel mensen meededen bij de plaatselijke super in Castricum 
en een paar boodschappen afstonden voor een kerstpakket. 

Gelukkig is er ruimhartig gereageerd. Kratten vol producten die 
minstens een week houdbaar zijn werden ingezameld. Basis-
producten, daar is de meeste vraag naar, want zo probeer je 
gezond te blijven. Juist de armste mensen zijn kritisch, want die 
hebben liever geen extra ziektekosten! 
Verse groenten en fruit kunnen we kopen dankzij de giften: NL-
06RABO 0120 472686 t.n.v. Voedselbank IJmond-noord. Ieder-
een kan met een donatie van vijftien euro wekelijks een krat 
mogelijk maken. Voor verdere informatie of vrijwilligerswerk: 
www.voedselbankijmond.nl.
Namens uitdeelpunt Castricum, Nienke Witkamp.

Babbeltruc
Castricum - Een 87-jarige 
vrouw uit Castricum is het 
slachtoffer geworden van 
een babbeltruc. Er werd vrij-
dag rond 13.15 uur bij de da-
me aangebeld. Er moest ie-
mand naar binnen bij De 
Boogaert voor ‘metingen’. 
Het hoogbejaarde slachtof-
fer heeft de man het complex 
binnengelaten. Korte tijd la-
ter stond de man bij haar 
woning voor de deur. Bij het 
slachtoffer binnen moest de 
waterstand ‘gecontroleerd’ 
worden. Voor de vrouw er 
erg in had was de verdach-
te binnen in de woning en 
stond paar minuten later ook 
weer buiten. De vrouw had 
niet door dat ze in die kor-
te tijd bestolen was van haar 
bankpas. De ‘meteropne-
mer’ zwaaide zelfs nog even 
vriendelijk naar de bejaar-
de vrouw  bij het voorbij fi et-
sen. Later werd het slachtof-
fer gebeld door iemand van 
de bank/politie. Haar bank-
pas was gevonden en de 
beller had een aantal vragen; 
een van de vragen was haar 
pincode. Later in de middag 
ontdekte de vrouw dat er een 
paar honderd euro van haar 
rekening was verdwenen.
Van de dader is het volgende 
signalement bekend: man, 
leeftijd onbekend, getin-
te huidskleur, smal gezicht, 
bruine ogen, donker krullend 
haar, ongeveer 1.80 meter 
lang. Hij droeg een oranje/
bruine jas en sprak goed Ne-
derlands. De man vertrok op 
een fi ets. Getuigen of men-
sen die iets weten over deze 
diefstal worden verzocht te 
bellen met 0900-8844. . 
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Castricum - Het basison-
derwijs van Stichting Tabijn 
en Forte Kinderopvang heb-
ben op vrijdag 9 december 

Samenwerking Forte en Tabijn

Par Six bij Jazz Session Club
Limmen - In het streven naar 
vernieuwing, maar met be-
houd van het goede is het 
geen toeval dat Par Six nu al 
voor de derde keer een gast-
optreden verzorgt bij de Jazz 
Session Club Vredeburg. 
Tijdens de jamsession op 
zondag 18 december, die om 
16.00 uur begint, verzorgt Par 
Six een gastoptreden van een 
uur, die om 17.00 uur begint. 
Zangeres Maria Volland is de 
spil van Par Six. 

The American Songbook, La-
tin, blues maar ook moder-
ne jazznummers zijn onder-
deel van haar uitgebreide 
repertoire. Pianist Ed Wer-
twijn heeft arrangementen 
geschreven voor trombo-
nist Chris van Boetzelaer en 
saxofonist Rien Brus. De rit-
mesectie bestaat ui basgi-
tarist Mar Flohil, drummer 
Jon Funke Kupper en gitarist 
Huub Rohde. Als solist ko-
men zij ook aan bod.

Paarse vrijdag op JPT
Castricum   Leerling Sophie 
Oberink van het J. P. Thijsse-
college had het er maar druk 
mee; zij was het die op 9 de-
cember Paarse Vrijdag op 
school organiseerde. Leerlin-
gen en docenten waren op-
geroepen om paarse kleding 
te dragen om aandacht aan 
deze dag te besteden en daar 
gaven zij gehoor aan in ver-
schillende tinten paars.
,,Paarse Vrijdag is een dag 
om te laten zien dat je soli-
dair bent met en open staat 
voor seksuele diversiteit”, 
vertelt Sophie. ,,Het was de 
zesde editie van Paarse Vrij-
dag en in Nederland de-
den er ongeveer 170 scho-
len mee. Het idee komt uit de 
VS, nadat daar in korte tijd 
veel homoseksuele, biseksu-

ele en transgender jongeren 
zelfmoord hadden gepleegd. 
We kregen een gastles van 
de organisatie IFMSA-NL en 
dat staat voor International 
Federation of Medical Stu-
dent’s Associations. 
Deze werkgroep zet zich in 
voor thema’s als seksualiteit, 
geloof, liefde, discriminatie 
en vooroordelen rond HIV/
Aids, seksualiteit en vrou-
wenrechten.” 
De voorlichters van IFMSA-
NL zijn openhartig met de 
leerlingen in gesprek gegaan 
en hebben hun vragen be-
antwoord. Verder is er in de 
4e klassen de Paarse Vrijdag 
krant uitgedeeld en hebben 
alle mentoren in hun men-
torles aandacht besteed aan 
Paarse Vrijdag. 

Olga Laan maakt kans 
op finaleplaats

Castricum - Bij het Hori-
zon College Alkmaar werden 
Skills-wedstrijden voor Ver-
zorgende IG georganiseerd. 
Olga Laan uit Castricum be-
haalde in deze categorie de 
derde plaats. Aan deze wed-
strijd deden zes deelnemers 
van drie mbo-scholen mee: 
Drenthe College, Alfa College 
en het Horizon College. Olga 
maakt nu kans op een fina-
leplaats. De mbo-student Ro-

wan Tom van het ROC Hori-
zon College is regiokampioen 
Verpleegkundige geworden. 
De Skills-wedstrijden werden 
maandag 5 en dinsdag 6 de-
cember gehouden. De deel-
nemers kregen meerdere 
opdrachten. Zij werkten tij-
dens de wedstrijd met simu-
latiepatiënten. Op de foto van 
Rob Duin: Olga met docent/
coördinator van de wedstrij-
den, Ingrid Mathot.

Kerstconcert Emergo
Castricum - Op maandag 19 
december verzorgt muziek-
vereniging Emergo haar tra-
ditionele kerstconcert in de 
Pancratiuskerk. Het Project-
koor Castricum en de con-
certpianiste Regina Albrink 
uit Uitgeest gingen direct in 
op de uitnodiging en verle-
nen graag hun medewerking. 
Behalve dat alle muzikanten 
een deel van het concert voor 
hun rekening nemen zal er 
ook samen worden gemusi-
ceerd. De kerk wordt door le-
den van Elspeets Fanfare uit-
gelicht waardoor een sfeer-
volle ambiance zal ontstaan.  
Het fanfareorkest staat deze 
avond onder leiding van de 
Belgische gastdirigent Guy 
Audenaert. Guy is de vaste 

invaldirigent van Emergo en 
tijdens dit concert kan ook 
het publiek hem nu in actie 
zien. Het Projectkoor Castri-
cum, onder leiding van Cees 
Brugman, bestaat uit 75 le-
den uit de hele regio. Re-
gina Albrink geeft momen-
teel een aantal kersrecitals, 
waaronder op Tweede Kerst-
dag in het Concertgebouw. 
Het concert begint om 20.00 
uur. Kaarten zijn aan de deur 
te koop. Na afloop is er ge-
legenheid om samen met de 
muzikanten nog een drank-
je te drinken. Op de foto het 
fanfareorkest van Emergo tij-
dens het kerstconcert onder 
leiding van de Belgische di-
rigent Guy Audenaert. Foto: 
Marjorie Noë.

een samenwerkingsovereen-
komst getekend om hun hui-
dige samenwerking verder te 
versterken. Beide stichtingen 

werken al samen, maar gaan 
nu de mogelijkheden on-
derzoeken om te komen tot 
een Integraal Kind Centrum 
(IKC), waar kinderen van nul 
tot en met twaalf jaar een to-
taalaanbod op het gebied 

van onderwijs en kinderop-
vang krijgen aangeboden. 

Per Tabijnschool wordt beke-
ken wat de behoefte en mo-
gelijkheden zijn om een IKC 
in te richten. 

Kitsz sterk 
Castricum - Driebanden-
liefhebber Hein Kitsz speelde 
vorige week bij biljartvereni-
ging Wik een partij libre te-
gen Hans Kooiman zoals hij 
waarschijnlijk nooit meer zal 
evenaren. 
Na afloop was Hein nog be-
duusd van zijn meer dan uit-
stekende prestatie, voor-
al door hoge series van acht 
en twee keer negen caram-
boles. Wim van Duin en Piet 
Zonneveld hadden ook een 
goede avond door hun par-
tijen overtuigend te win-
nen van Kees Baars en Ferry 
van Gennip. Met zijn twaalf-
de overwinning op Joop van 
der Wijst verstevigde Jörgen 
Bolten zijn derde plaats op 
de ranglijst. Als Jörgen de-
ze vorm weet vast te houden 
dan is hij een serieuze kan-
didaat om het koploper Jaap 
de Boer het laatste deel van 
de competitie te bedreigen. 
Jaap kwam tot een aanvaard-
baar resultaat door Frans Lu-
te te verslaan. De leuke par-
tij tussen Rien Emmerik en 
Cor Stroet werd gewonnen 
door Rien. Stand: 1. Jaap de 
Boer 171 punten, 2. Ferry van 
Gennip 161 punten, 3. Jörgen 
Bolten 157 punten.

Tevergeefs beroep op coalitie
Castricum - De PvdA heeft 
afgelopen donderdag een 
beroep op de coalitiepartijen 
gedaan om niet in te stem-
men met de door het college 
aan de raad voorgelegde ver-
ordening op het gebied van 
ruimtelijk ordening. In plaats 
daarvan riep de PvdA op het 

amendement van PvdA, GL, 
SP en De VrijeLijst te steunen 
om de modelverordening van 
VNG en IPO over te nemen. 
Met de modelverordening 
stelt de gemeenteraad een 
aantal minimale kwaliteitscri-
teria vast op het gebied van 
vergunningverlening, toe-

zicht en handhaving. De op-
roep van de PvdA was tever-
geefs. Door het aannemen 
van het voorstel van het col-
lege hebben de coalitiepar-
tijen opnieuw een bevoegd-
heid van de raad aan het col-
lege overgedragen. Het door 
PvdA, GP, SP en De VrijeLijst 
ingediende amendement 
werd tevens door CKenG en 
Forza gesteund.
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Inzoomen op waar de cliënt blij van 
wordt, dát is de kracht van De Beukennoot
Akersloot - Aan de Julia-
naweg in Akersloot staat op 
nummer 15 ‘De Beukennoot’, 
een schattig huisje dat sinds 
2014 gebruikt wordt als dag-
opvang voor ouderen met 
geheugenproblemen die nog 
thuis wonen. Het is geschikt 
voor mensen met een begin-
nende dementie, maar ook 
mensen in een meer gevor-
derd stadium kunnen hier te-
recht. Kate Schaffer, initiator 
van De Beukennoot werkte 
als A-verpleegkundige, deed 
verschillende specialisaties 
en belandde na de geboor-
te van haar dochter in de ou-
derenzorg. Tijdens haar op-
leiding geriatrie merkte zij 
dat haar hart bij mensen met 
dementie lag. Zij werkte als 
casemanager dementie en 
daarin was voldoende werk, 
maar Kate kon het niet ver-
kroppen dat zij niet de zorg 
kon leveren waar ouderen 
recht op hebben.
Kate: ,,In tehuizen zijn de 
groepen vaak te groot en zit-
ten mensen passief aan tafel. 
Daarbij komt dat ouderen al-
les langzamer doen, je moet 
goed luisteren en kijken. Dat 
kost tijd. Helaas is er in de te-
huizen onvoldoende tijd om 
in te zoomen. Achter ieder 
persoon zit een mens met 
een geschiedenis en daar 
willen wij ons in verdiepen. 

Hield hij of zij van muziek, 
van lezen of bewoog diege-
ne veel? Daarnaast is veilig-
heid belangrijk. Men moet 
zich hier thuis voelen.”
Kate wist dat het anders 
kon en bekeek verschillende 
ruimtes. Toen zij zag dat Juli-
anaweg 15 te huur was, werd 
de makelaar benaderd. Ka-
te lacht: ,,Er was nog een ge-
gadigde maar omdat de ver-
huurder iets had met dit pro-
ject, viel de keuze op mij.” Een 
half jaar lang hielpen fami-
lie en vrienden het huis be-
woonbaar te maken voor de 
doelgroep.
Er kwam een nieuwe, nos-
talgische keuken, leidingen 
werden vervangen en ook 
het terras kreeg een opknap-
beurt. Er werd een slaapka-
mer ingericht en de badka-
mer met douche werd aan-
gepast. Voor de opening van 
De Beukennoot werden het 
DOC-team (Dementie On-
derzoek- en Casemanage-
ment) en de huisartsen op de 
hoogte gebracht. Er kwamen 
twee betaalde krachten, twee 
vrijwilligers en Kate is iedere 
dag aanwezig.
Zij maalt ondertussen de 
koffiebonen met een ouder-
wets handmolentje en ver-
volgt even later tijdens het in-
schenken: ,,Er wordt gekeken 
naar de behoefte. Cliënten 

kunnen opgehaald worden 
met een elektrische duofiets 
of een auto. Wij hebben hier 
plaats voor vijf tot zes per-
sonen en ik wil graag bena-
drukken dat er niet altijd een 
goed beeld bestaat van wan-
neer men hier terecht kan. 
Mensen worstelen vaak te 
lang thuis en mantelzorgers 
denken dat je pas in een la-
ter stadium hulp kunt vragen. 
Maar het is juist zo belang-
rijk dat mensen erbij blijven! 
Wij proberen hen in de maat-
schappij te houden. We gaan 
de straat op, boodschappen 
doen, ergens koffie drinken 
of wandelen. Is een bril stuk? 
Dan gaan we met of zonder 
de cliënt naar de opticien, 
daar zijn wij flexibel in. Er is 
geen vast weekprogramma, 
wij kijken naar de behoef-
te van de cliënt. Mensen wil-
len niet betutteld worden, ze 
moeten zelf de regie houden, 
dat vergroot het zelfvertrou-
wen.”
In de gezellige huiskamer 
staat een piano en een pla-
tenspeler. Een tv hangt aan 
de wand. ,,Gek genoeg wordt 
daar bijna nooit gebruik van 
gemaakt. Als we hier zitten 
na de soep, die wij tussen 
de middag gezamenlijk ma-
ken, dan wordt er uitgerust 
met de benen omhoog en 
gekletst.” Kate en haar team 

leveren ook mantelzorgta-
ken buiten De Beukennoot. 
Zij zijn gespecialiseerd in het 
begeleiden in de thuissituatie 
indien iemand bijvoorbeeld 
niet naar een verpleeghuis 
wil, maar het alleen eigenlijk 
niet redt. Ondersteuning ge-
ven zij door bijvoorbeeld sa-
men te koken, te eten en een 
spelletje te spelen. Door mid-
del van een verslag wordt de 
familie op de hoogte gehou-
den. Er wordt goed gelet op 
bepaalde signalen als een 
volle brievenbus of pillen die 
niet ingenomen zijn. 
Kate: ,,Ik heb een contract 
met alle omringende ge-
meentes en in principe kan 

iedereen bij ons zorg krijgen 
zowel door pgb als particulier 
en ik kan melden dat wij mo-
menteel weer plaats hebben 
in De Beukennoot voor nieu-
we cliënten.”
Als het interview is afgelo-
pen, wordt er een foto ge-
maakt naast een klein for-
nuisje waar menig nieuwko-
mer bij binnenkomst verrukt 
op afstevent. Kate Schaffer, 
een vrouw met een enorme 
gedrevenheid en passie. Ik 
weet niet zeker of de warmte 
in de keuken van de gaska-
chel komt of van haar. www.
beukennootzorg.nl, tel.: 06-
30116550. 
Tekst/foto: Monique Teeling.

Nieuw spellenparadijs in 
IJmuiden: Game Solution

IJmuiden -  In november 
was de officiële opening van 
het nieuwe spellenparadijs 
in IJmuiden. Aan Kennemer-
laan 11 opende Tristan Kluft 
zijn nieuwe zaak Game Solu-
tion, waar gamers en verza-
melaars terecht kunnen voor 
de prachtigste tweedehands 
‘musthaves’ op het gebied 
van spelcomputers en games. 
Maar ook voor verzamelaars 

van gamesgerelateerde artike-
len, zoals Pokémon, Skylander 
en Disney Infinity-figuren is er 
een mooi aanbod.
Voor Tristan Kluft is de winkel 
geen sprong in het diepe. Hij 
heeft al jaren twee webwin-
kels op game-gebied en ver-
koopt over de hele wereld. ,,Ik 
was op zoek naar een groter 
magazijn maar kreeg de mo-
gelijkheid van een winkel, wat 

het voor mij alleen maar leu-
ker maakt. Ik kan hier alles 
mooi uitstallen. Nu heb ik ook 
de kans om mijn andere verza-
melingen, zoals voetbalshirts, 
vintage, retro en antiek te la-
ten zien.’’ Maar het belangrijk-
ste blijft toch de in- en verkoop 
van de tweedehands consoles 
en spellen, van Sega en Ata-
ri 2600 tot PS4. ,,Ik verkoop 
niet alleen de grote namen op 
spelgebied, maar blijf ook al-
tijd op zoek naar de meer zeld-
zame objecten. En ook onder-
delen, zoals controllers heb ik 
voor veel systemen.’’ Omdat al-
les tweedehands is zijn de prij-
zen zeer schappelijk. En met 
de kerstdagen voor de deur 
kan men hier dan ook heel 
feestelijk inkopen doen. Niet 
alleen fervente gamers, maar 
ook mensen die houden van 
een bordspel, verzamelaars 
van curiosa of liefhebbers van 
aparte woonaccessoires. 
Game Solution is zes dagen 
per week geopend. Op maan-
dag vanaf 13.00 uur en de an-
dere dagen vanaf 10.00 uur ‘s 
morgens. Zie ook www.game-
solution.nl.

Filmmiddag voor kinderen
Bakkum - Vrijdagmiddag 6 
januari, in de kerstvakantie, 
houdt Wonderwijs een film-
middag voor kinderen uit 
groep vier tot en met acht. In 
huiselijke sfeer zal de edu-
catieve en grappige anima-
tiefilm ‘Binnenstebuiten’ ge-
toond worden. 
‘Binnenstebuiten’ is een film 
waarin de kijker wordt mee-
genomen in het brein van 
een kind en kennismaakt met 
vijf emoties. De film geeft 
een mooie weergave hoe het 
er in het brein aan toegaat 

en geeft inzicht in de wer-
king van emoties. Leerzaam 
en leuk. Aansluitend worden 
de beelden op creatieve wij-
ze verwerkt om de educatie-
ve factor van deze film vorm 
te geven. 
De filmmiddag wordt ge-
houden in het Oude Admi-
nistratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch in Cas-
tricum en duurt van 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Aanmelden is 
noodzakelijk, dit kan via de 
button op de website: www.
wonderwijs-coaching.nl.
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IJsbaan moet wijken voor 
bouw nieuwe school

Uitgeest - De ijsbaan zal in de nabije toekomst moeten wijken voor de bouw van een 
brede school met een integraal kindcentrum. Alle felle protesten van groepen bewo-
ners ten spijt, een nipte meerderheid (8 voor, 7 tegen) van de gemeenteraad stemde 
donderdag voor het bouwen van de nieuwe school op die locatie. Voor de ijsbaan zal 
een andere plek moeten worden gevonden.

Het werd een rumoerige 
avond in het gemeentehuis, 
waar vooral veel tegenstan-
ders van de plannen zich op 
de publieke tribune hadden 
verzameld. Een fel debat, ver-
wijten over en weer en talloze 
interrupties vormden de ba-
sis voor een beladen avond in 
de plaatselijke politieke are-
na. Dat het onderwerp bij ve-
len leeft, bleek wel uit het feit 
dat zich alleen voor dit agen-
dapunt al vijf personen had-
den aangemeld om gebruik 
te maken van het spreekrecht 
voor burgers. Burgemeester 
Wendy Verkleij zag zich en-
kele malen tot ingrijpen ge-
noodzaakt toen sprekers te 
veel op de persoon speelden. 
Die persoon was in dit geval 
CDA-raadslid Annemiek van 
de Vliet, aan wie door som-
migen een cruciale rol tij-
dens de stemronde werd toe-
bedeeld. Een aantal aanwe-
zigen was van mening dat 
er sprake is van belangen-
verstrengeling, aangezien zij 
werkt voor Tabijn, de onder-
wijsstichting die het toekom-
stige schoolgebouw zal gaan 
beheren. De burgemeester 
liet al direct bij aanvang van 
het debat blijken dat zij hier 
onderzoek naar heeft gedaan 
en dat van belangenverstren-
geling geen sprake is.

Namens 1.200 inwoners werd 
een petitie aangeboden, 
waarin de gemeente werd 
opgeroepen het terrein van 
de ijsbaan niet te bebouwen. 
,,Dan zijn er dus nog 12.100 
inwoners die niet tegen heb-
ben gestemd en we zitten 
hier voor het algemeen be-
lang’’, reageerde Bert Weijers 
van coalitiepartij Uitgeest Lo-
kaal. Die partij schaarde zich 
achter het collegevoorstel en 
ging akkoord met bebouwing 
van het terrein. Twee dagen 
voor aanvang van de ver-
gadering kreeg wethouder 
Antoine Tromp een nieuwe 
voorlopige leerlingenprog-
nose binnen, die hem deed 
besluiten persoonlijk met de 
raadsfracties te bellen. Dat 
was koren op de molen van 
de oppositie, want men zag 
hierin een mooie kans om 
de besluitvorming over het 
plan uit te stellen. De prog-
noses geven namelijk aan 
dat het aantal leerlingen de 
komende vijftien jaar sneller 
zal stijgen dan was verwacht. 
Een snel gearrangeerd ge-
sprek tussen de wethouder 
en stichting Tabijn liet echter 
zien dat het reeds opgestelde 
plan nog altijd een goed uit-
gangspunt is.
Hoewel de fracties van PU, 
UVP en PvdA aandrongen 

op het van de agenda halen 
van het voorstel, kwam het 
zo ver niet. Na vier uur dis-
cussiëren koos een meer-
derheid van de gemeente-
raad dus voor het bebouwen 
van het ijsbaanterrein, waar-
bij via een amendement wel 
werd gewaarborgd dat voor 
de ijsbaan een nieuwe locatie 
moet worden gezocht. Voor 
PU-raadslid Thom van Son 
was de hele gang van zaken 
zo frustrerend dat hij direct 
na het nemen van het raads-
besluit liet weten uit protest 
de raadszaal te verlaten. Hij 
noemde het besluit zeer on-
democratisch en ondoor-
dacht. Ook zijn fractiegeno-
te Viola Breeuwer keerde na 
behandeling van dit agen-
dapunt niet meer terug in de 
raadszaal. De korte schorsing 
die volgde werd door het pu-
bliek benut om direct verhaal 
te halen bij de politici. ,,Poli-
tiek onwaardig’’, kreeg Bert 
Weijers van Uitgeest Lokaal 
te horen van een bezoeker. 
Voordat het debat in de ge-
meenteraad plaatsvond, had 
voorzitter Herman van Sam-
beek van de ijsclub al laten 
weten naar de bestuursrech-
ter te zullen stappen wanneer 
het terrein van de ijsbaan be-
bouwd zal gaan worden. (Bos 
Media Services)

Nieuwe VVD-
wethouder geïnstalleerd
Uitgeest - Donderdagavond 
laat is Anke de Vink-Hartog 
geïnstalleerd als nieuwe wet-
houder namens de VVD. 
Ze volgt Karel Mens op, hij 
nam in september onver-
wacht ontslag. Hieraan bleek 
een integriteitskwestie ten 
grondslag te liggen. 
Aanvankelijk lag het niet in 
de bedoeling een nieuwe 

wethouder te leveren, maar 
binnen de VVD is men op dat 
besluit teruggekomen. Over 
enige tijd zal wethouder Ju-
die Kloosterman haar wet-
houderstaken tijdelijk neer-
leggen, omdat ze met zwan-
gerschapsverlof gaat. Zij 
heeft namens Uitgeest Lo-
kaal zitting in het college. 
(Bos Media Services)

Anke de Vink-Hartog legde donderdagavond de eed af. Dat 
gebeurde pas rond 23:30 uur, omdat het raadsdebat over de 
locatie voor de brede school van stichting Tabijn vrijwel de he-
le avond had geduurd

Boek ‘Focus’ van Kevin Wubbels 
zeer binnenkort te koop

Uitgeest - Er is al veel over 
geschreven de afgelopen tijd. 
Het boek dat Uitgeester Ke-
vin Wubbels binnenkort uit-
geeft, haalde meerdere ma-
len de pers. Nou is een boek 
schrijven tegenwoordig niet 
meer uitzonderlijk maar in 
Kevin’s geval toch wel. 
Als zoon, broer, echtgenoot 
en vader, omschrijft hij in ‘Fo-
cus’ de overwinning op kan-
ker en de ontdekking van het 
hebben van ALS. Met een 
oogcomputer tekende hij zijn 
aangrijpende verhaal op in 
een boek. De Uitgeester Cou-
rant kreeg hiervan een inkijk-
exemplaar. In Focus geeft Ke-
vin een zeer helder beeld van 
de gang naar het ziekenhuis, 
de impact van alle behande-
lingen op hemzelf en zijn di-
recte omgeving. De details 

zijn eerlijk, emotioneel, soms 
snoeihard maar ook met hu-
mor. Door zijn manier van 
schrijven krijgt de lezer het 
idee naast hem te zitten. De 
vele ziekenhuisbezoeken, het 
personeel, de onzekerheid, 
de angst en uiteindelijk het 
omgaan met ALS. Schrijnend 
zijn de verhalen over on-
dervonden bureaucratie die 
noodzakelijk ingrijpen totaal 
in de weg staan en het mach-
teloze gevoel dat dit met zich 
meebrengt. Niks wordt over-
geslagen en het zal de lezer 
verbazen dat Kevin en zijn 
vrouw Wendy toch steeds 
weer uit de kleinste dingen 
de positiviteit weten te pak-
ken en zichzelf dwingen om 
door te gaan. Bijzonder en 
ontroerend zijn aan het eind 
de interviews met de mensen 

die dichtbij hem staan. Het 
boek is binnenkort onder an-
dere bij boekhandel Schuyt 
te koop. Volgende week in 
deze krant een exclusief in-
terview. (Monique Teeling)

Joke Limmen signeert 
boek donorschap

Uitgeest - Het was maar 
goed dat Schuyt een mooie 
uitbouw heeft want zaterdag-
middag was het flink druk bij 
de Uitgeester boekhandel.
Joke Limmen gaf haar boek-
presentatie over ‘Een sterre-
tje voor Luna’, een begrijpe-
lijk verhaal over donorschap 
en signeerde dat het een lie-
ve lust was. Mensen stonden 
er voor in de rij en voor ie-
dereen had zij een persoon-
lijk woord. Binnen een uur 
waren er 35 exemplaren ver-
kocht. Joke: “Ik vond het 
overweldigend zoveel men-

sen als er gekomen zijn en al 
die lieve reacties waren bij-
zonder.” De penningmeester 
van Harten Twee, Albert van 
Leijen, nam het eerste boekje 
in ontvangst en zei een trot-
se sponsor te zijn. Deze be-
langenorganisatie voor hart- 
en longgetransplanteerden 
stuurt het boekje naar de zie-
kenhuizen. 
Joke: “Ik hoop dat dit boek-
je met mooie illustraties het 
doel bereikt en het onbe-
grip bij onzichtbare ziektes 
als deze wegneemt.” (Moni-
que Teeling)
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Castricum/Heemskerk - 
De vierde editie van ‘Kerst 
op het Plein’ in Heemskerk 
belooft een indrukwekkend 
schouwspel te worden. Vol-
gende week vrijdag, 23 de-
cember, zal het theatrale 
kerstevenement plaatsvinden 
op het Burgemeester Nielen-
plein. Iedereen is welkom. 
Maar eerst is Castricum aan 
de beurt op het plein voor de 
Pancratiuskerk op zaterdag-
avond 17 december.

Het platform Heemskerken 
legde drie jaar geleden de 
basis voor een nieuwe jaar-
lijkse traditie. Vorig jaar werd 
samengewerkt met leerlin-
gen van het Bonhoeffer Col-
lege in Castricum en die sa-
menwerking is goed beval-
len. Dit jaar nemen de leer-
lingen niet alleen de muziek 
en de uitvoering van het the-
atrale gedeelte van de viering 
voor hun rekening, ook het 
volledige script van de voor-
stelling is door ze gemaakt. 
Het thema van dit jaar is ‘Spel 

der Engelen’ en haakt in op 
het maatschappelijke feno-
meen dat het er steeds meer 
om lijkt te gaan wie de mooi-
ste, snelste of slimste is. Het 
leven draait echter niet alleen 
om winnaars, maar vooral om 
liefde. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat alle mensen tot 
hun recht komen?

Een concreet voorbeeld van 
meedoen in de maatschappij 
is Heliomare Onderwijs. Deze 
instelling vestigt zich volgend 
jaar in Heemskerk en heeft 
participatie in de samen-
leving hoog in het vaandel 
staan, want: ,,Wie deelneemt 
is een gelukkiger mens.’’ He-
liomare Onderwijs is uitgeno-
digd om dit jaar deel te ne-
men aan ‘Kerst op het Plein’ 
in Heemskerk, een leerling 
zal het zelf gecomponeerde 
lied ‘Made in Heaven’ zingen, 
er wordt verteld over de on-
derwijsinstelling en Patricia 
Esveld, voorzitter van de raad 
van bestuur bij Heliomare, 
wordt geïnterviewd. 

Dienstregeling van 
treinen is veranderd

Castricum - Op 11 decem-
ber is de de nieuwe dienst-
regeling van het openbaar 
vervoer in werking getreden. 
Voor Castricum betekent dit 
een lichte verschuiving in de 
aankomst en vertrektijden in 
de richtingen Amsterdam en 
Haarlem, alsook in de rich-
ting van Alkmaar. 
De treinen vertrekken nu nog 
10 minuten voor het hele en 
het halve uur en 7 minuten 
over het hele en halve uur in 
de richting van Amsterdam. 
In de dienstregeling van 2017 
wordt dat 5 minuten voor het 
hele en het halve uur en 10 
minuten over het hele en het 
halve uur in de richting van 
Amsterdam. 
De Sprinter in de richting 
naar Alkmaar rijdt nu 4 mi-
nuten voor het hele en halve 
uur en de Intercity, 7 minuten 
voor het hele en halve uur en 
7 minuten over het hele en 
halve uur. In de dienstrege-
ling van 2017 rijden de sprin-
ters richting Alkmaar dan op 
het hele en halve uur en de 
Intercity¹s, 4 en 19 minuten 
over het hele en halve uur. In 
de richting van Haarlem rijdt 
er vanaf 11 december in de 

spits de spitsintercity naar 
Haarlem, deze stopt alleen 
nog in Beverwijk. Deze ver-
trekt vanaf station Castricum 
om 15 minuten over het hele 
en halve uur.
En kwart voor 9.00 uur rijdt 
de laatste spitstrein in de 
richting van Haarlem. Deze 
spitstrein rijdt ‘s middags ook 
vanaf Haarlem. De eerste rijdt 
om 16:18 uur en de laatste 
rijdt om 18:18 uur naar Cas-
tricum, ook deze stopt alleen 
nog in Beverwijk.
De dienstregelingen in de 
daluren was in 2016 in een 
rechtstreekse verbinding 1 
minuut over het hele uur en 
1 minuut over het halve uur 
in de richting van Haarlem en 
deze treinen stoppen op alle 
stations tussen Castricum en 
Haarlem. In de nieuwe dienst-
regeling 2017 wordt dat 2 mi-
nuten over het hele uur en 2 
minuten over het halve uur. 
In de nieuwe dienstregeling 
is de reisduur met 4 minuten 
verkort, doordat de trein in 
Uitgeest niet meer 4 minuten 
stil staat op het station. Hier-
door is de reisduur via Sloter-
dijk in de nieuwe dienstrege-
ling nu 8 minuten langer.

Midwinterduinloop 
breekt records

Egmond - Op zaterdag 10 
december werd in Egmond 
Binnen de Midwinterduin-
loop gehouden. Het werd een 
mooie editie met een vrouw 
als winnares van de 7,6 km. 
Niet vreemd dat dit de 49 ja-
rige Nicole Weijling-Dissel 
uit Egmond aan de Hoef zou 
zijn. Zij werd nog niet zolang 
geleden in het Australische 
Perth meervoudig wereld-
kampioene op de 800 meter 
en 1500 meter. Ze was na de 
start snel weg.
Zo snel dat zelfs de mannen 
haar enige kilometers niet 

konden volgen. Op zand lo-
pen is niet haar sterkste punt, 
maar ze kon hier nog wel de 
kopgroep volgen. 
Dit veranderde toen ze hal-
verwege haar veters moest 
vastmaken, maar deson-
danks nam ze als eerste op 
de kruising Middenweg/Sta-
ringweg de afslag naar de 
finish van de 7,6 km. Hier 
kwam ze aan in een nieuwe 
parcourstijd van 29.20 min. 
Na vorig jaar werd er ook nu 
weer een deelnemersrecord 
gebroken. Totaal schreven 
zich 1047 deelnemers in. 

Eerste hulp 
aan kinderen
Castricum - EHBO vereni-
ging Castricum start weer 
een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. Tijdens de cursus 
leren de deelnemers hulp te 
verlenen aan kinderen, krijgt 
men inzicht in de gevaren die 
kinderen bedreigen en hoe 
deze kunnen worden voor-
komen. De cursus wordt ge-
geven volgens de eindter-
men van het Oranje Kruis 
en wordt afgesloten met een 
toets. Als deze toets succes-
vol wordt afgerond, ontvangt 
men het officiële certificaat 
Eerste Hulp aan Kinderen. De 
cursus bestaat uit vier lessen 
van ieder drie uur die wor-
den gegeven in Nieuw Gees-
terhage, Geesterduinweg 3 te 
Castricum. De cursusavon-
den zijn op dinsdagavond 10, 
17, 24 en 31 januari 2017 van 
19.00 tot 22.00 uur. Veel ziek-
tekostenverzekeraars ver-
goeden (een deel van) de 
cursus. Voor meer informa-
tie of aanmelding tel.: 0251-
651060 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur of info@ehbocas-
tricum.nl.

Strooit.nu voor actuele 
gladheidsinformatie

Regio - Weten of er al ge-
strooid is, waar de strooi-
ers nu aan het werk zijn en 
of er op een van de Noord-
Hollandse provinciale wegen 

nog winterse neerslag ligt 
is vanaf vandaag te vinden 
op strooit.nu. Deze website 
geeft actuele gladheidsinfor-
matie over de provinciale we-

gen in Noord-Holland. Weg-
gebruikers kunnen boven-
dien via de website zelf glad-
heid melden.

De provincie Noord-Holland 
verzamelt de noodzakelijke 
gegevens voor actuele glad-
heidsinformatie al langer. Dat 
gebeurt op 31 stations ver-
spreid over de hele provin-
cie. Daar meten de senso-
ren van het gladheidmeldsy-
steem onder meer de tempe-
ratuur, vochtigheid van lucht 
en wegdek en eventuele 
neerslag. Ook gegevens van 
de strooiwagens worden ver-
zameld: hoeveel zout of pekel 
er aan boord is, hoeveel er 
wordt gestrooid, in welk tem-
po de strooier rijdt en hoe-
veel kilometer er waar is ge-
reden. De website is verge-
lijkbaar met buienradar.nl.
Zoals gebruikelijk stuurt de 
provincie bij gladheid ook 
berichten via @ProvincieNH 
op Twitter.

Harddrugs aangetroffen
Castricum - Een 20-jarige 
man uit Beverwijk is maan-
dagnacht rond 1.20 uur aan-
gehouden omdat hij hard-
drugs bij zich had.

Surveillerende agenten za-
gen de man rijden op de 
Dorpsstraat in Castricum. Zij 
trokken het kenteken na en 
het bleek dat de man in de 
politiesystemen voorkomt 

vanwege het overtreden van 
de opiumwet.  Ze volgen de 
auto en controleren het voer-
tuig. De bestuurder weiger-
de aan de fouillering mee te 
werken en werd meegeno-
men naar het bureau. Daar 
werden gripzakjes met wik-
kels, een zakje met bolletjes, 
contanten en drie telefoons 
bij hem aangetroffen. Dit is in 
beslaggenomen. 
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Meisjes A1 kampioen
Castricum - Afgelopen week 
speelden de Croonenburg 
volleybalmeiden A1 zijn kam-
pioenswedstrijd in Alkmaar 
tegen Alvolco. Nadat vo-
rig seizoen een derde plaats 
werd behaald in de hoofd-
klasse van de B-Klasse, werd 
dit seizoen voor het eerst ge-
speeld in de A-Klasse. De 
kampioenswedstrijd werd, 
net als alle eerdere wedstrij-
den, overtuigend met gewon-

nen. De setstanden waren 
25-10 , 25-7 , 25-14 en 25-9, 
dus het wed 4-0. Na de win-
terstop een klasse hoger en 
is iedereen benieuwd of ze 
dan opnieuw voor het kam-
pioenschap kunnen gaan. 
Op de foto v.l.n.r. staand: Loi-
sanne Kaal, Amber Rohof, 
Jente Boon, Tessa Overdijk 
, Evi Kneefel, zittend: Anouk 
Weerman, Floor Boon, Anouk 
Brantjes, Ilse Goverde.

Ongeslagen winterkampioen
Castricum - Zaterdag 3 de-
cember zijn de jongens 09-
05 van FC Castricum onge-
slagen winterkampioen ge-

Jaap Bond wil meer 
doen met Oer-IJ

Bakkum - Voor gedeputeer-
de Jaap Bond is het Oer-IJ 
gebied door zijn specifieke 
landschapskwaliteiten waar-
devol genoeg om meer con-
creet te betrekken bij het 
provinciaal ruimtelijk beleid 
in de nabije toekomst. Hij on-
derkent de unieke natuurhis-
torische waarde, ziet zeker 
kansen voor duurzame recre-
atie en beschouwt de groene 
open ruimte ook als een be-
langrijke economische fac-
tor voor een succesvol woon- 
en werkklimaat voor de re-
gio. De gedeputeerde zei dat 
vrijdag tijdens een werkcon-
ferentie voor bestuurders en 
ambtenaren over duurzaam 
toerisme in de groene drie-
hoek Alkmaar, Zaanstad, Vel-

sen. De bijeenkomst, gehou-
den in De Hoep, was geor-
ganiseerd door de Stichting 
Oer-IJ. De gedeputeerde no-
digde de aanwezige wethou-
ders, ambtenaren nadrukke-
lijk uit om samen met de be-
woners te verkennen waar de 
mogelijkheden liggen om dat 
beleid vorm te geven. Hij wil 
de input vanuit het gebied 
betrekken bij het opstellen 
van een nieuwe omgevings-
visie waaraan de provincie 
werkt. 
De discussie hier moet ze-
ker een vervolg krijgen, zei 
de provinciaal bestuurder. 
Een uitgebreid verslag van de 
werkconferentie is te lezen 
op de website www.oer-ij.eu. 
Foto: Henk Hommes.

Egmond Mini Marathon
Egmond - Tijdens de Eg-
mond Halve Marathon op 
zondag 8 januari vindt ook 
de Egmond Mini Marathon 
plaats. 
Dit evenement is speciaal 
voor kinderen van zes tot 
en met dertien jaar. De start 
vindt plaats bij Strandpavil-
joen Bad Noord de Zeester in 
Egmond aan Zee. 
Online inschrijven is nog mo-
gelijk tot en met 19 decem-
ber of op de dag zelf bij het 
strandpaviljoen. De start is 

om 11.05 uur op het strand. 
Nieuw is de finish op de Bou-
levard Noord, waar alle kin-
deren worden ontvangen als 
echte helden, net als de deel-
nemers aan de halve of kwart 
marathon. 
Meedoen kan in twee leef-
tijdscategorieën: zes tot en 
met negen en tien tot en met 
dertien jaar. In elke categorie 
zijn prijzen te winnen, waar-
onder hardloopschoenen. In-
schrijven via www.saucony-
egmondhalvemarathon.nl.

Bos in rust
Heiloo - In de winter heerst 
er een zekere rust in de na-
tuur, zo ook in het Heilooër 
Bos. Maar wie goed oplet ziet 
dat de lente al wordt voorbe-
reid. Tussen de dorre blade-
ren zie je het groen van het 
fluitenkruid opkomen, of klei-
ne ronde blaadjes van speen-
kruid. En aan de bomen zijn 
de knoppen te zien. Dit al-
les komt ter sprake tijdens de 
maandelijkse IVN-wandeling 
in het Heilooër Bos op zon-
dag 18 december. Verzame-
len om 10.00 uur bij de Kat-
tenberg aan de Kennemer-
straatweg.Een donatie (2,50 
euro)) wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
Foto: Paul ten Have.

Castricum - Een groen-
school zorgt voor groen, ook 
in de buurt van de school. 
Vorige week zijn er twee 
plantvakken aangelegd door  
tweede klas-leerlingen van 
het Clusius College.  Puk, 
Caitlin, Ismay en Willem heb-

ben onder leiding van docent 
Jon Houtenbos ruim vijfhon-
derd narcissenbollen ver-
werkt. Samen met de door 
de gemeente nieuw geplan-
te bomen in de Oranjelaan 
wordt het vast een fleurig 
voorjaar aan de Oranjelaan.

Akersloot - Voor de hand-
baldames van Meervogels 
stond DTS op het program-
ma. De dames uit Hoogkar-
spel kwamen beter uit de 
startblokken dan de gast-
partij en lieten de dames van 
Meervogels al gauw tegen 
een achterstand aankijken. 
Er werd weinig gescoord en 
het ging gelijk op. Ruststand 
8-6. De tweede helft was 
Meervogels de betere partij 
en maakte het gelijk. 

Met nog maar een halve mi-
nuut op de klok, 16-16 op het 
scorebord en DTS met een 
vrouw minder, kreeg Meer-
vogels de mogelijkheid om 
het winnende doelpunt te 
maken. DTS kreeg echter 
een dubieuze vrije bal mee, 
waardoor de rollen omge-
keerd werden. Na een prima 
redding van de keepster van 
Meervogels bleef het gelijk. 
Eindstand 16-16. 

Gelijkspel

Castricum - Dat voetbal-
lers van alle markten thuis 
zijn bewezen ze afgelopen 
zaterdag in het tafeltennis-
clubhuis. In een dubbeltoer-
nooi voor de veteranen van 
FC Castricum  konden ze zich 
volop uitleven. Na twaalf ron-
den spelen rolde er een win-
naar in de vorm van Nico 
Kuijs uit de bus. 

Tafeltennis en 
voetballen

Auto spontaan in brand
Castricum - Donderdag om 
8.40 uur is de brandweer uit-
gerukt voor een autobrand op 
de Castricummerwerf. De be-
stuurder was op weg naar de 
garage voor onderhoud toen 
de auto in spontaan brand 
vloog. Bij aankomst van de 
brandweer hadden omstan-
ders en de politie de eer-
ste blussing al gedaan, maar 
het vuur was nog niet hele-
maal gedoofd. De brandweer 
heeft werk afgemaakt. Over 
de oorzaak is niets bekend, 
de schade was aanzienlijk.

Zondag om 10.15 uur ruk-
te de brandweer uit naar 
een woning aan de Willem 
de Zwijgerlaan vanwege een 
lekkage. Woensdag om 11.15 
uur is een meting verricht bij 
Albert Heijn in Geesterduin. 
Er was een CO2-melder af-
gegaan. Hierop heeft het per-
soneel de winkel ontruimd en 
was de winkel enige tijd ge-
sloten voor zowel personeel 
als voor de klanten. De spuit-
gasten konden geen gevaar-
lijke concentratie meten. Fo-
to: Hans Peter Olivier

worden. Met maar liefst veer-
tien doelpunten en nul tegen, 
kwamen ze als echte grote 
stervoetballers het veld af.



Briljante 
matvoering
Limmen - Op vrijdag 9 de-
cember speelden Vredeburg 
3 en 4 bondswedstrijden. 
De overige schakers speel-
den de elfde ronde van de in-
terne competitie. Dat lever-
de gedenkwaardige partijen 
en opvallende uitslagen op. 
Vredeburg 3 ontving Het Wit-
te Paard 3 uit Zaandam.  Adri 
Beentjes en Gijs Pouw liepen 
vlot tegen een nederlaag aan. 
Bert van Diermen wist vervol-
gens een eindspel met da-
me tegen twee torens in zijn 
voordeel te beslechten. Le-
vering kwam een heel eind, 
maar in het eindspel liet hij 
zijn tegenstander wegkomen 
met remise door een onge-
lukkig patzet. Eindscore: 1,5-
2,5. Vredeburg 4 trof de bu-
ren van Castricum 4. Tegen 
de ijzersterke koploper viel 
geen eer te behalen. 
Op de borden van Harry Le-
vering, Jan Brantjes, Marcel 
Wester en Ed van Duin te-
kende zich eenzelfde beeld 
af: na een aanvankelijk even-
wicht werd de tegenstander 
in het zadel geholpen door 
een klein foutje, hetgeen ver-
volgens de basis bleek voor 
een stevige nederlaag. In de 
interne competitie won Chiel 
Pepping verrassend van de 
sterker veronderstelde Mar-
lies Sturk. Naar eigen zeg-
gen was het zijn beste partij 
in bijna twintig jaar schaken 
bij SV Vredeburg. De matvoe-
ring van Pepping was inder-
daad briljant.

FCC is winterkampioen
Castricum - FC Castricum 
mag zich na de 3-1 zege op 
DCG winterkampioen noe-
men, nadat HCSC en Mon-
nickendam de punten had-
den gedeeld. De voor-
sprong op de nummer twee, 
HCSC, bedraagt nu zeven 
punten,een prima uitgangs-
positie voor de tweede com-
petitiehelft.
DCG bleek een geduchte te-
genstander die de punten 
niet zomaar in Castricum wil-
de achterlaten. FCC wist na 
19 minuten op 1-0 te komen 
toen Stef Zeilstra bij een cor-
ner op de goede plaats stond. 
De eerste helft ging daar-
na gelijk op; er werden over 
en weer weinig kansen ge-
creëerd. Na de rust in dik-
ke mist veranderde er wei-
nig aan het spelbeeld. Toch 
werd Castricum steeds over-
heersender en dat betaal-

de zich in de 72e minuut uit 
in de bevrijdende 2-0 van de 
sterk opgekomen Roy van 
Soest. DCG gaf zich nog niet 
gewonnen en bleef vechten 
voor de aansluitingstreffer, 
maar toen Elario Zweet tien 
minuten voor tijd de 3-0 aan-
tekende, was het gebeurd 
met de Amsterdammers. Ela-
rio Zweet trof nog met een 
snoeihard schot de kruising, 
maar het slotakkoord kwam 
toch op naam van DCG, dat 
via een kopbal van Sil Zijl-
stra in de laatste minuut nog 
op 3-1 kwam. Het puntenver-
lies van HCSC, Monnicken-
dam en Sporting Andijk be-
zorgde Castricum een rian-
te koppositie, die pas op 28 
januari verdedigd moet wor-
den, uit bij Zeemacht. Eerst 
speelt Castricum nog voor de 
beker, zaterdag uit bij Altius 
in Hilversum.

Huid rugbydames duur verkocht
Castricum - Na de oorwas-
sing door Breda/Rel vorige 
week in Breda stond er zon-
dag een veel fanatieker Cas-
tricums damesteam binnen 
de lijnen. Omdat er bij Cas 
RC te weinig rugbydames op 
het wedstrijdformulier ston-
den, leende de tegenstander 
speelsters uit om het Castri-
cumse team te versterken. Zo 
werd erg gespeeld met 14 te-
gen 15  en was de wedstrijd 
beter om aan te zien dan vo-
rige week. 
De Brabanders moesten hard 
werken voor hun tries  en 
Castricum nog harder voor 
het behalen van hun punten. 
Het klasseverschil tussen de 
kampioen van poule 1B  en 
1A  was echter te groot . Na 
de eerste tries voor de zwart-
hemden uit het zuiden kon 
Castricum er toch een trie 
tegenover zetten. En vanuit 
een erg moeilijke hoek werd 

er ook nog een zeer fraai ge-
converteerd door Miriam v.d. 
Veen. In de tweede helft bleef 
Castricum voluit spelen. Af 
en toe lieten ze een gaat-
je vallen waardoor het greti-
ge team Breda/Rel uit kon lo-
pen in de score. Uiteindelijk 
werd de stand 24-64  voor de 
Brabanders en werden zij of-

ficieel winterkampioen . Posi-
tief voor Castricum is dat er 
meer tries tegen dit goede 
team gescoord zijn dan vori-
ge week. Op de foto gemaakt 
door Biep Baanders de Cas 
RC-dames die een verde-
digende actie maken op de 
zwarthemden uit Breda/Et-
tenLeur.

Jeugdschaatsers aan top
Castricum - Als vereniging 
kent de Vereniging Kenne-
mer IJsbaan (VKIJ) een aan-
tal toptalenten, zowel bij het 
langebaanschaatsen als bij 
het marathonschaatsen op 
hoog regionaal en landelijk 
niveau. Naast de wedstrijd-
rijders begeleidt en traint de 
VKIJ ook jeugdschaatsers 
in de leeftijd van zeven tot 
twaalf jaar. 
Afgelopen zondag hebben 
de jeugdschaatsers kennis 
kunnen maken met hoe het 
is om een echte wedstrijd te 
schaatsen. Op Sportcomplex 
de Meent in Alkmaar bereid-
de de jury, starter en scheids-

rechters zich voor om de kin-
deren te begeleiden met een 
echte wedstrijd over twee 
keer honderd meter en een 
keer driehonderd meter. 
In het eindklassement over 
deze drie afstanden wer-
den bij de dames de eerste 
vier plaatsen bezet door de 
VKIJ. De eerste prijs was voor 
Anouk de Lange, de twee-
de voor Lizzy Hoffman en de 
derde plaats ging naar Bodil 
Gijzen. 
Bij de heren verraste Jes-
se Oinga het complete heren 
deelnemersveld om er van 
door te gaan met de gouden 
plak.

Jeugdlid seniorenkampioen
Limmen - Het jeugdlid tafel-
tennis Sanne Briefjes levert 
prestaties van formaat tijdens 
een reeks van successen in 
het afgelopen seizoen. Be-
gin december speelde San-
ne van tafeltennisclub Lim-
men-Heiloo, voor het eerst 
uitkomend als eerste jaar ju-
nior, bij de kwartfinale Na-
tionale Jeugdmeerkampen. 
Ze won alle wedstrijden en 
plaatste zich voor de Top 24 
die 12 februari wordt gehou-
den in Assen. Ook haar zus-
je Roos boekte succes bij de 
welpen en plaatste zich zelfs 
direct voor de Top 12 van Ne-
derland.
Afgelopen zaterdag 10 de-
cember werd het clubkam-
pioenschap senioren van de 
Limmense tafeltennisclub 
gespeeld, waarbij de 15-ja-
rige Sanne het clubkampi-
oenschap op haar naam te 
schreef. In de voorronde ver-
loor ze weliswaar één partij 
tegen haar coach Arjan Ba-
rendse die haar tactiek door 

en door kent. Maar in de 
kruisfinale werd haar coach, 
vorig jaar nog clubkampioen, 
uitgeschakeld en ging de fi-
nale tussen Mark Stoop en 
Sanne Briefjes. En het werd 
een finale zoals men het 
graag ziet, met een beslissing 
in de vierde set. Door een 3-1 
overwinning werd voor het 
eerst in de geschiedenis van 
de club een vrouwelijke ju-
nior clubkampioen. Hiermee 
bewees Sanne dat zij er klaar 
voor is om in de voorjaars-
competitie 2017 uit te komen 
voor het eerste seniorenteam 
van Limmen.
Het seniorenteam bestaan-
de uit Henk-Jan den Ou-
den, Mark Stoop, Mike Valk 
en Arjan Barendse zijn in de 
najaarscompetitie kampioen 
geworden in de derde klas-
se waarmee promotie naar 
tweede klasse een feit is.  
Sanne Briefjes zal de plaats 
van haar leermeester Arjan 
Barendse overnemen in het 
eerste team.
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