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HVC Klimaatestafette op 13 december in Castricum
In gesprek met Diederik Samsom 
over energietransitie
Castricum - De energietransitie is 
nu écht begonnen. En gemeen-
ten spelen daarin een hoofdrol. 
Maar hoe geven we die rol goed 
vorm? En wat kunnen inwoners 
doen? 
Diederik Samsom, voormalig kli-
maatexpert in de Tweede Kamer 
en tegenwoordig onder andere 
adviseur bij HVC, komt donder-
dagavond 13 december op uit-
nodiging van wethouder Falgun 
Binnendijk naar Castricum om te 
praten over het Klimaatakkoord 
en de energietransitie. 
Geïnteresseerde inwoners en an-
dere belangstellenden zijn van 
harte welkom om aan te schuiven 
om 19.30 uur in de raadszaal van 
het gemeentehuis van Castricum.
 
Regie voeren – maar hoe?
De energietransitie is een feit. Lo-
kale bestuurders worden er dage-

lijks mee geconfronteerd. Er zijn 
diverse initiatieven. Er leven aller-
lei vragen. Wat zijn de implicaties 
van het Klimaatakkoord voor ge-
meenten? Welke plannen heeft 
de nationale overheid nog meer 
voor gemeenten in petto?  Er 

wordt veel van het lokaal bestuur 
gevraagd. Wethouders moeten 
jongleren. Ze worden geacht re-
gie te voeren op de energietransi-
tie, ambitie te tonen, maatschap-
pelijke steun te organiseren en 
uitvoerings-kracht te mobilise-
ren.
 
HVC Klimaatestafette
Afval- en energiebedrijf HVC heeft 
onder de noemer ‘HVC Klimaates-
tafette’ Diederik Samsom ge-
vraagd om gemeenten te advise-
ren over de energietransitie. Sam-
som is sinds 2017 als adviseur aan 
HVC verbonden. Samsom was af-
gelopen tijd tevens voorzitter van 
de sectortafel Gebouwde Omge-
ving voor het Klimaatakkoord en 
leidde daar de onderhandelingen 
over de verduurzaming van wo-
ningen en gebouwen. (Foto: aan-
geleverd)

Jeugd-crosslopen op Camping Bakkum
Castricum - Zaterdag 15 decem-
ber organiseert AV Castricum op 
het terrein van Camping Bak-
kum aan de Zeeweg de tweede 
wedstrijd van de crosscompeti-
tie 2018-2019 voor pupillen en ju-
nioren.
De deelnemers, in de leeftijd van 
6 tot en met 19 jaar, zijn afkom-
stig van ruim 15 Noord-Holland-
se verenigingen. Ook AV Castri-
cum zal met een grote afvaardi-
ging aan de start verschijnen, van 
bijna 70 pupillen en bijna 40 juni-
oren waaronder de talenten van 
TDR Jeugd.
Speciaal voor jeugdatleten wordt 
elke winter een crosscompeti-
tie georganiseerd. Crosslopen 
zijn lopen over onverharde we-
gen. Met zijn glooiende terrei-
nen leent Camping Bakkum zich 
bij uitstek voor dergelijke wed-
strijden. Een serie van drie wed-

strijden, gevolgd door een � -
nale, moet duidelijk maken wie 
zich voor een jaar crosskampioen 
van het district Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland mag noe-
men. De � nale staat op 16 maart 
op het programma, en wordt ge-
houden in Warmenhuizen.

Verschillende afstanden
Om de atleten allemaal een zo ge-
lijk mogelijke kans te geven, wor-
den er in de jeugdatletiek heel 
wat categorieën onderscheiden. 
Dit betekent dat er maar liefst 17 
keer een startschot klinken zal. 
De af te leggen afstanden varië-
ren in lengte van 750 meter voor 
de allerjongsten tot 4.000 meter 
voor de oudste junioren.

Start om 11.30 uur 
De start en � nish van alle afstan-
den vindt plaats tegenover Bak-

kums Hoeve, de groepsaccom-
modatie op de camping. Het pro-
gramma gaat om 11.30 uur van 
start met de wedstrijd voor de 
jongens junioren A en B, dus de 
16- tot en met 19-jarigen. Even 
na 15.00 uur zal de wedstrijd met 
een loop over 1.250 meter voor 
de meisjes pupillen A worden af-
gesloten.

Deelname aan de crosscompeti-
tie is alleen via voorinschrijving 
mogelijk voor leden van atletiek-
verenigingen. Supporters en an-
dere belangstellenden voor dit 
hardloopspektakel zijn van harte 
welkom. Toiletvoorziening en ca-
tering is aanwezig, en de toegang 
is gratis.
Starttijden en te lopen afstanden 
zijn te vinden op de website van 
AV Castricum (www.avcastricum.
nl). (Foto: aangeleverd)

Wie kleedt de kale kerstboom op het 
plein van de Pancratiuskerk aan?
Castricum - Op plein van de  Pan-
cratiuskerk aan de Dorpsstraat 
is een grote kerstboom neerge-
zet. Deze boom is echter nog he-
lemaal kaal. Wie helpt mee deze 
kerstboom te laten stralen? De 
werkgroep Kerstsamenzang Pan-
cratiuskerk zou het ontzettend 
leuk vinden als alle kinderen en 
volwassenen van Castricum een 
watervaste versiering maken en 
komen ophangen. Iets persoon-
lijks met een betekenis is ook een 
mooi idee. Doe mee zodat deze 
boom kan stralen in de donkere 
dagen voor Kerstmis, wanneer ie-
dereen zijn best doet om zijn om-
geving te verlichten.
Op zondagmiddag 16 december 
kunnen vanaf ongeveer 15.00 uur 
de versieringen in de boom wor-

den gehangen. Om alvast hele-
maal in de kerststemming te ko-
men is de kerk al vanaf 13.30 uur 
open. De prachtige  kerststal is 
dan te bewonderen en om 14.00 
uur begint de jaarlijkse kerst-
samenzang. Het Kinderkoor De 
Sterretjes, de 3 B’s (leden van de 
hiphopband Die Vers), Cantare, 
het Herenkoor en het Gemengd 
Koor zingen bekende en minder 
bekende kerstliederen, begeleid 
door Ronald Schollaart op het Da-
vidorgel en Ton Heus op trompet. 
Natuurlijk zal er ook veel samen 
gezongen worden.

Na a� oop is er alle tijd om de 
kerstboom op te tuigen, onder 
het genot van een drankje en iets 
lekkers. (Foto: aangeleverd)

Vernieling ruit 
politievoertuig
Castricum - Tijdens een wat on-
rustige horecanacht in Castri-
cum is in de nacht van zater-
dag op zondag omstreeks 02.45 
uur de achterruit van het politie-
dienstvoertuig vernield. Dat was 
op de Dorpsstraat. Er was � ink 
wat vervelend aangeschoten uit-
gaanspubliek aanwezig. De dader 
van het inslaan van de achterruit 
kon niet worden aangehouden.

Aanrijding 
met fi etsster
Castricum - Donderdag kort voor 
13.00 uur heeft zich op de krui-
sing Beverwijkerstraatweg/Puik-
man, een ongeval voorgedaan. 
Verkeer op de Beverwijkerstraat-
weg heeft voorrang, middels 
haaientanden. De bestuurder van 
een personenauto op de Puik-
man, zag de voor hem van links 
komende � etsende dame over 
het hoofd en reed haar aan. Zij 
is door de ambulancepersoneel 
nagekeken en kon gelukkig ge-
woon naar huis.

Snelheids-
controle
Akersloot - Dinsdag 4 decem-
ber tussen 08.20 en 11.15 uur 
heeft een radar snelheidscontro-
le plaatsgevonden op de Geester-
weg binnen de bebouwde kom. 
De toegestane snelheid is 50 kilo-
meter per uur. De hoogst geme-
ten snelheid was 74. Aantal pas-
santen: 733. Aantal overtredin-
gen: 84.

Auto-inbraak
Castricum - In de nacht van 
maandag 3 op dinsdag 4 decem-
ber trof de politie op de Puik-
man een zwarte terreinwagen 
aan waarvan het achterruit en 
een portierraam stuk waren. Het 
dashboardkastje was geopend en 
diverse goederen lagen deels op 
de passagiersstoel.
Aangezien de eigenaar niet be-
reikbaar was heeft de politie dit 
voertuig, ter zaakwaarneming, af 
laten slepen. Inmiddels heeft de 
eigenaar zich gemeld.

Statiegeld voor AV Castricum
Castricum - Voorzitter Joop Been-
tjes van Atletiek Vereniging Cas-
tricum ontving uit handen van � l-
liaalmanager Leen de Wit van Al-
bert Heijn Castricum een cheque 
van € 303,70. De klanten van Al-
bert Heijn in Castricum konden 
namelijk in de maand november 

hun statiegeldbonnetje doneren 
voor de atletiekvereniging. 

AV Castricum is ontzettend blij 
met dit mooie bedrag, dat ge-
bruikt zal worden voor de aan-
schaf van atletiekmaterialen voor 
de jeugd. (Foto: aangeleverd)
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MEER WETEN? BEL TIJDENS 
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BEZORGERS/STERS
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van harte 
welkom
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Omgeving Tulpenveld, 
250 kranten
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL Brigitte Burger doet dit jaar ook weer mee met haar pianocursisten

Smeets bij Laan en daarna 30 muzikanten
Castricum - Zaterdagmiddag 15 
december om 14.00 uur signeert 
Mart Smeets zijn nieuwste boek; 
Afzien, achterin bij Boekhandel 
Laan. U kunt of een exemplaar 
eerst bij de kassa aanscha�en of 
uw eigen exemplaar meenemen. 
Om 18.30 uur beginnen de eerste 
van zo’n 30 muzikanten onder lei-
ding van Iris de Leur met mooie 
vioolmuziek. Er zijn twee podia 
waar verschillende muzikanten 
op verschillende niveaus op ver-
schillende instrumenten spelen. 
Er zal zeker tot 21.00 uur stemmi-
ge muziek te horen zijn. De en-
tree is gratis. 
In Afzien neemt Mart Smeets de 
lezer mee naar de voor Neder-
land zo succesvolle Winterspelen 
in Zuid-Korea; naar de toppres-

taties van Dumoulin, Kruijswijk, 
Froome, Geraint Thomas en Yates 
in Giro, Tour en Vuelta; en naar de 
verblu�ende solo van Anna van 

der Breggen bij het WK vrouwen. 
Hij volgt tennisster Kiki Bertens 
bij haar doorbraak naar de we-
reldtop maar ziet de herfst voor 
Federer intreden, hij is ontroerd 
door de Elfstedenzwemtocht 
van Maarten van der Weijden en 
ziet Max Verstappen steeds be-
ter worden, en hij legt uit waarom 
de basketballers LeBron James en 
Michael Jordan onvergelijkbaar 
zijn. Het is maar een kleine greep 
uit de vele enthousiasmerende 
Smeets-verhalen in dit boek .
Mart Smeets (1947) werkte van 
1973 tot 2016 voor Studio Sport. 
Nu werkt hij onder andere voor 
EenVandaag Radio en voor Zig-
go Sport en schrijft hij, naast boe-
ken, diverse columns. (Foto: aan-
geleverd)

‘Aanbesteding naar behoren doorlopen’
eu dzor lus definitie  naar nieuwe partij

Castricum - De achttien Noord-
Hollandse gemeenten hebben 
de aanbesteding JeugdzorgPlus 
naar behoren doorlopen, zo oor-
deelde de Amsterdamse recht-
bank vorige week. Dat betekent 
dat het contract van JeugdZorg-
Plus in handen blijft van de nieu-
we zorgaanbieder Horizon. 
Het kortgeding was eind novem-

ber aangespannen door Parlan. 
Die partij had tot voor kort de 
aanbesteding van JeugdZorg-
Plus in handen. Zij kon zich niet 
vinden in het voornemen van de 
achttien gemeenten om de zorg 
aan een andere partij te gunnen. 
Parlan maakte zich zorgen om de 
zorgcontinuïteit voor een groep 
kwetsbare jongeren en hun ou-

ders. De gemeenten gaan ‘op zeer 
korte termijn met Parlan en Hori-
zon in gesprek’. 
Woordvoerder John Does: ,,We 
hebben er vertrouwen in dat wij 
samen tot afspraken komen over 
de zorgcontinuïteit om de onrust 
bij jongeren, ouders en betrokke-
nen spoedig weg te kunnen ne-
men.”

idwinter eest in Tuin 
van Kapitein ommel
Castricum - Op zaterdag 15 de-
cember van 16.30 tot 19.30 uur 
wordt het eerste echte Midwin-
terfeest gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Bij de ingang 
van de Tuin worden bezoekers 
van harte welkom geheten door 
één van Midwinterhoornblazers 
van de groep: ‘Van hakken komt 
blazen’.

Als vanouds zijn er diverse kra-
men met leuke cadeautjes voor 
de kerst, onder andere is de 
Stichting Straatkinderen van Ka-
thmandu aanwezig, evenals Mut-
thatara die kinderboeken ver-
koopt. Ook is er een kraam met 
handgemaakte sieraden die spe-
ciaal voor de verkoop zijn ge-
maakt én in een aantrekkelij-
ke prijsklasse. Maalderij De Gou-
den Engel verkoopt lekkere bak-
mixen: voor de kerst speciaal 
kerstbroodbakmix, scones mix, 
kerstkoekjes, etc., alles uitsluitend 
van biologisch gemalen graan, af-
komstig uit Noord-Holland. Leer-
lingen van de Kennemer Prak-
tijkschool verkopen hun zelfge-
maakte cadeautjes. 
Vanuit de eigen kraam verkopen 
vrijwilligers vogelvoerbakjes, pin-
daslingers, kerststukjes en kaar-

sen, alles gemaakt door de vrij-
willigers van de Tuin. Ook wor-
den er wat artikelen van Land-
schap Noord-Holland verkocht. 
De helft van de opbrengst daar-
van is voor de Tuin. Er is een ver-
loting met leuke prijzen waaron-
der een heerlijke taart en ook de 
middenstand stelt leuke prijzen 
beschikbaar. De opbrengst is be-
stemd voor de herinrichting van 
de ontmoetingsruimte van de 
Tuin. Er zijn ook kerststallen te 
bewonderen en kinderen kunnen 
gratis een leuke kerstboomhan-
ger van hout maken en er is een 
grabbelton.
In de kas is er voor jong en oud 
het verteltheater: mooie kor-
te verhalen, verteld door Naomi 
Stern. De muziek voor dit feest 
wordt verzorgd door vioolgroep 
de Christmas Fidlers. Ook volks-
muziekgroep Danza is van de par-
tij. Edouard, voor velen bekend, 
komt mooie liederen zingen en 
de Midwinterhoornblazers zijn er 
om te vertellen over het maken 
van hun instrument en zij blazen 
tijdens het feest op de Midwinter-
hoorn. Erwtensoep, glühwein en 
kerstbrood maken dit Midwinter-
feest helemaal compleet. (Foto: 
aangeleverd)

Uitleg in lezing Stichting Oud-Castricum
Is de kerstman Santa Claus?
Castricum - Al ver voor Sinter-
klaas verschijnen tegenwoordig 
de kerstversieringen in heel wat 
winkels. Daarentegen zijn sin-
terklaasetalages en speciale sin-
terklaasverlichting van winkel-
straten zeldzaamheden gewor-
den, om over de Pieten nog maar 
te zwijgen. Ondanks de neer-
gang van Sinterklaas, die zich 
overigens al in de jaren ’80 be-
gon af te tekenen en rond 1995 
een dieptepunt bereikte, heeft 
de kerstman bij ons nooit vaste 
voet aan de grond gekregen. Eén 

van de redenen was, dat de Sin-
terklaastraditie zo sterk was dat 
hij in ons land tot ver na de oor-
log nergens in beeld verscheen. 
Wel was zijn neef kort na de be-
vrijding - in ’44 wat Zuid-Neder-
land betreft en ’45 de rest van het 
land - heel even bij ons te gast. De 
G.I.’s, de Amerikaanse frontsolda-
ten, die deels voor die bevrijding 
verantwoordelijk waren, hadden 
hem uit de States meegebracht.
Dat die Santa Claus in de verte 
echt verwant was met de Duit-
se kerstman, was bepaald niet op 

het eerste oog te zien. Die volge-
vreten �guur met z’n kinderlijke, 
baardloze gezicht lijkt er name-
lijk nauwelijks op. Kijk maar naar 
de ansichtkaart met daarop een 
‘Weihnachtsmann’ van vóór de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918). 
Bovendien heeft hij een instru-
ment bij zich dat bij Santa altijd 
ontbreekt: de roe. Dat moet al een 
belletje doen rinkelen. Die hoor-
de toch ook bij de knecht van Sin-
terklaas? Inderdaad. Die roe is bij 
ons echter allang uit beeld, om-
dat hij niet meer past bij de pe-
dagogische opvattingen van de-
ze tijd, om over de kleur van de 
knecht nog maar te zwijgen.

Een nog groter verschil tussen de 
Weihnachtsmann en Santa is de 
relatie van eerstgenoemde met 
het Christuskind. Pakjesavond 
valt in Duitsland immers op de 
vooravond van de geboorte van 
het Kerstkind; een traditie die al 
in de loop van de 16e eeuw be-
gon.

Hoe het allemaal precies zit, ver-
telt Peter van Trigt op dinsdag-
ochtend 18 december in het on-
derkomen van de Stichting Oud-
Castricum, De Duynkant, Gevers-
weg 1b. Het begint om 10.00 uur. 
Voor de onkosten wordt € 2,50 
entree gevraagd.

Duitse kerstkaart in reliëf van de kerstman met het Kerstkind is gedrukt 
rond 1905 en bestemd voor de Engelse markt (uit collectie Peter van 
Trigt)

Scholieren presenteren  
duurzame Castricummer Wer
Castricum - Leerlingen van het 
Bonhoe�er College hebben een 
half jaar onderzocht hoe het be-
drijventerrein Castricummer Werf 
kan verduurzamen. Begeleiders 
hierbij waren CALorie en het be-
stuur van de vereniging van on-
dernemers op het bedrijventer-
rein. Afgelopen vrijdag mochten 
de Technasium-scholieren uit de 
derde klas Havo en VWO hun uit-
komsten presenteren in het kan-
toor van bouwbedrijf AC Borst op 
het terrein. Aanwezig waren ver-
der ondernemers van het terrein, 
leden van CALorie, docenten, en 
wethouder Falgun Binnendijk.
In verschillende groepjes deden 

de leerlingen hun aanbevelingen. 
Deze waren divers: van groenda-
ken tot zonnepanelen en van wa-
terdoorlatende bestrating tot een 
elektrische �etsen-infrastructuur. 
Het opvallendste idee was de zo-
genoemde Warmtewindwokkel. 
Met deze vondst zagen de Willie 
Wortels van Bonhoe�er moge-
lijkheden om in een keer zowel 
stroom als duurzame warmte op 
te wekken.
Wethouder Binnendijk, die in zijn 
portefeuille zowel Duurzaamheid 
als Werk & Inkomen heeft, prees 
de initiatieven van CALorie, be-
drijven en leerlingen om de ver-
duurzaming van de Castricum-

mer Werf te gaan vormgeven. Hij 
zegde samenwerking met de ge-
meente toe, en wees ook op de 
noodzaak van het nemen van de 
eigen en de gezamenlijke verant-
woordelijkheid. 
Het verduurzamen en klimaatbe-
stendig maken van bedrijven en 
bedrijventerreinen zal de komen-
de jaren steeds meer gaan spe-
len. Zo is vanaf 2023 ieder kan-
toor in Nederland groter dan 100 
m2 verplicht om minimaal ener-
gielabel C te hebben. Bij verkoop, 
verhuur of oplevering van utili-
teitsgebouwen is sinds 1 januari 
2008 een geldig energielabel ver-
plicht.

GEEN KRANT?
0251-674433

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

Geboortes
Castricum: 26-11-2018: Steijn Lu-
cas Bets, zoon van Wouter Bets en 
Wendy van ’t Hof; 28-11-2018: Le-
vi Sebastiaan Anthonius de Graaf, 
zoon van Sebastiaan A.L. de Graaf 
en Frida Laan.
Limmen: 12-11-2018: Luuk Sep 

Rector, zoon van Jorrit M. Rector 
en Sabrine J. Kühne. 

Overledenen
Akersloot: 21-11-2018: Bernardus 
N.C. Min, gehuwd met Geertruida 
C. Kaptein.
Castricum: 21-11-2018: Rosa G.M. 
Beers; 26-11-2018: Louise A. Kieft, 
gehuwd met Christiaan G. van 
Keeken; 29-11-2018 Alex Vegter, 
gehuwd met Jantine A. Hiddema; 
02-12-2018: Wilhelmina Twisk, 
weduwe van Odulphus J. Borst. 

aatste plo -ronde van 
het jaar op het strand
Castricum - Plogging Castricum 
organiseert zondag 16 december 
de laatste wandeling van dit jaar.
Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken iedereen uit om 
samen een uurtje te wandelen. 
Onderweg ruimen ze het zwerf-
afval op. Elke keer wordt een an-
dere locatie gekozen. Zo worden 
de mooiste plekjes aangedaan 
die de gemeente Castricum rijk is. 
Zondag 16 december verzame-
len ze om 14.00 uur op het plein-
tje voor de strandopgang om het 
strand schoon te rapen. Na a�oop 
drinken ze een kopje thee in Club 

Zand om het jaar af te sluiten en 
plannetjes te smeden voor het 
nieuwe jaar.
Iedereen wordt uitgenodigd om 
mee te lopen. Neem een vuilnis-
zak mee. Handschoenen of een 
prikstok zijn wel zo verstandig.
Meer informatie en contact: Fa-
cebook: @ploggingcastricum, e-
mail: ploggingcastricum@gmail.
com.
Plogging Castricum is een initia-
tief van GroenLinks Castricum. Ie-
dereen is van harte welkom aan 
te sluiten, ongeacht politieke 
voorkeur. (Foto: aangeleverd)

Stiltewandelin  
Castricum - Vanaf de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum De 
Hoep gaat op maandag 17 de-
cember om 09.30 uur een wande-
ling van start. De deelnemers lo-
pen in stilte door het mooie duin-
gebied. Deelname is gratis, een 
geldige duinkaart is wel noodza-
kelijk. Na a�oop is gelegenheid 
om op eigen kosten een kopje 
ko�e/thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. Voor meer informatie: 
0251-654064.
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Kerst in roe okaal Dampe heest

izi air 
trakteertThe Wi e

Limmen - Het proe�okaal van 
Brouwerij Dampegheest is zon-
dag aanstaande weer in kerstsfe-
ren gehuld. De hele middag wor-
den er gratis lekkere hapjes uit-
gedeeld bij de mooie bieren van 
Dampegheest.

Specialiteit is de Winterwit 9% alc. 
Een zacht zwaar blond winterbier. 
En dan speciaal voor de kerstda-

gen de Special Zware Hufter 11% 
alc. Deze is verrijkt met Sherry en 
Rum. Daar krijg je een warm ge-
voel van. Verder zijn natuurlijk al-
le bieren van Brouwerij Dampeg-
heest verkrijgbaar die middag.
Tip: Op 5 januari staat Brouwerij 
Dampegheest ook op het Happy 
New Beer 2019 festival in de Cul-
tuurkoepel Heiloo op het terrein 
‘Landgoed Willibrord’. Daar staan 

acht brouwerijen met allemaal 
een nieuw gebrouwen bier. Brou-
werij Dampegheest staat daar 
met een nieuw bier ‘Postillon’. 
Meer informatie en kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl 

Maar eerst zondag, Proe�okaal 
Dampegheest, Schoolweg 1 in 
Limmen van 15.00 tot 20.00 uur.

Castricum - Bij kapsalon Hizi Hair 
in Geesterduin mogen klanten 
deze weken draaien aan een rad 
van avontuur. En de klanten heb-
ben daarbij altijd prijs. De hoofd-
prijs is de totale behandeling van 
die dag cadeau krijgen. Andere 
prijzen zijn: een korting op een 
behandeling tijdens een volgend 
bezoek binnen 8 weken, die be-
handeling helemaal gratis, een 
product op Hizi Hair Card of een 
verrassing. 
Dus maak gauw een afspraak bij 
Hizi Hair, tel. 0251-653201.

een ekki heid  op mijn uitvaart
Regio - ‘Petra, ik wil geen gekkig-
heid op mijn uitvaart, ik wil het 
heel gewoon…’. 
Dat waren de eerst woorden van 
Ria toen zij Petra van der Meer 
van Anno Nu Uitvaartverzorging 
Noord Holland belde om een af-
spraak te maken voor een infor-
matiegesprek over de mogelijk-
heden en kosten van haar nade-
rende uitvaart.
Petra: ,,Omdat tegenwoordig al-
les kan rondom afscheid geeft 
dat mogelijkheden, maar niet ie-
dereen ziet het zitten om de kof-
�e met cake te vervangen voor 
wijn met bittergarnituur. En ik 
kan het niet vaak genoeg bena-
drukken dat het goed is om af-
scheid te nemen zoals het bij je 
past! Als je bescheiden leeft, past 
een bescheiden afscheid heel 
goed, en daar zullen nabestaan-

den je ook in herkennen. Keer op 
keer zie ik tijdens elk afscheid dat 

nabestaanden het mooi vinden 
om het leven te herdenken op de 
manier zoals het geleefd is….be-
scheiden of uitbundig, rustig of 
met veel muziek, met of zonder 
een hapje, in twee uur of een half 
uurtje…’’

Toen de gasten na de uitvaart van 
Ria naar huis gingen waren zij het 
er volgens Petra allemaal over 
eens; dit was Ria, we hebben af-
scheid van haar genomen zoals 
zij was, in stilte, sereen, vriende-
lijk en zonder ‘poespas’. 
Petra: ,,Het is altijd zinvol om over 
afscheid in gesprek te gaan. Het 
geeft rust, er zijn geen kosten aan 
verbonden en het geeft inzich-
ten.’’
Anno Nu Uitvaartverzorging 
Noord Holland, tel. 06-41739549. 
(Foto: aangeleverd)

Van bootkussens tot autostoelen
Sto eren is meer dan ander te tiel

Castricum - Meubelsto�eerder 
Jan van ’t Veer wist van zijn hob-
by zijn werk te maken. In 2001 
nam hij het bedrijf over van zijn 
vader, waar hij sinds zijn achttien-
de werkte. ,,Destijds kwam ik van 
school en wist ik niet goed wat ik 
wilde. Ik zag de passie en het ple-
zier bij mijn vader en ben zo het 
vak ingerold.” Op school leerde 
hij over de theorie, technieken en 
sto�en. De rest kreeg hij van zijn 
vader mee. 
Jan heeft een eenmanszaak en 
doet alles zelf. ,,In principe is het 
allemaal handwerk. Sto�eren is 
heel arbeidsintensief. Hoe inge-
wikkeld een meubel opnieuw te 
bekleden is hangt af van het ont-
werp. Met een doorsnee fauteuil 
ben ik ongeveer twee dagen be-
zig.” 
Sto�eren heeft een wat oubol-
lig imago. Onterecht, vindt Jan. 
,,Mensen gaan liever naar IKEA 
voor een nieuwe stoel. Maar een 
meubel dat opnieuw wordt be-
kleed gaat veel langer mee en is 
stukken duurzamer. Ik vind dat 
daar meer aandacht voor mag 
komen in de wereld van nu.” De 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
,,Eigenlijk kan alles. Bootkussens, 
tuinkussens, loungekussens - 
maar ook banken en autostoelen 
zie ik voorbijkomen. Wil je hoger 

zitten? Een stevigere of juist zach-
tere zitting? Een andere rugleu-
ning? Meer comfort? Sto�eren is 
veel meer dan ander textiel.” Wie 
de oude stoel van oma een nieu-
we look wil geven, heeft keuze uit 
een uitgebreide sto�encollectie 
van Jan. ,,Als ik een meubelstuk 
onder handen heb genomen is 
het vaak beter dan het origineel. 
Dat komt doordat ik met hoog-

waardige sto�en en materialen 
werk.” Jan komt graag langs om 
meubelstukken te bekijken en 
de sfeer van het huis te proeven. 
,,Zo zie ik het project in het totaal-
plaatje, dat vind ik belangrijk.” 

Meubelsto�eerder Jan van ’t Veer 
is te vinden op de Lagendijk 15 
in Uitgeest, telefoonnummer: 06 
364 58012. Open op afspraak. ettoppers ook eopend op 

Tweede Kerstda  en ieuwjaarsda
Castricum - Misschien is het 
sommige mensen ontgaan maar 
snackbar/cafetaria De Eettoppers 
(van de voormalige eigenaars van 
Mezza Luna) is vanaf november 
neergestreken op het Kooiplein. 
Met deze onderneming krijgt het 
inmiddels toch wel wat troostelo-
ze plein, mede na het vertrek van 
de Dekamarkt, weer wat meer al-
lure en meer levendigheid.
Gelukkig hebben al veel mensen 
hun weg gevonden naar deze 
smaakvol ingerichte cafetaria. Je 
kunt er niet alleen terecht voor de 
standaard snacks, maar ook voor 
heerlijke broodjes, spareribs, saté 
van varkenshaas of kippendijen. 
Ook op het gebied van catering 
staan ze, door jarenlange erva-

ring, hun mannetje. Prachtig op-
gemaakte salades van vis of vlees 
of vegetarisch kunnen zij verzor-
gen. Misschien handig voor de 
komende feestdagen!
Ook voor lekkere luxe hapjes voor 
bij de borrel kan men bij hen te-
recht. Men dient dit alles wel van 
tevoren te bestellen. Belangrijk 
om te vermelden is dat zowel op 
Tweede Kerstdag als op Nieuw-
jaarsdag iedereen bij de Eettop-
pers vanaf 16.00 uur terecht kan. 
Op deze bijzondere feestdagen 
kunnen bestellingen, vanaf 25 
euro, ook bezorgd worden. 

Voor bestellingen bellen naar: 
0251-673690 of 06-51144262 of 
06-12607054.

Naast advies, fiscaliteit en mediation
C T  nu ook coachin  ij scheidin en
Uitgeest - CARENT staat al bijna 
vijf jaar bekend om haar dienst-
verlening bij echtscheidingen. In 
haar rol van �scaal jurist, media-
tor en Register Financieel Echt-
scheidingsadviseur heeft Judith 
van den Nieuwenhuijsen al vele 
stellen begeleid bij de afwikke-
ling van hun scheiding. Sinds kort 
is Judith ook gecerti�ceerd schei-
dingscoach. Zij hanteert de me-
thodiek van Succesvol Scheiden 
Nederland.

Judith: ,,Een vechtscheiding of 
con�ictscheiding is een schei-
ding waarbij de meeste con�ic-
ten gaan over de relatie die de 
ouders hebben als ex partners. 
Con�icten belemmeren ouders 
om na de scheiding hun ouderrol 
goed te kunnen vervullen. Hier-
door kunnen ze ook niet meer 
het belang van hun kind zien. Uit-

eindelijk laat de ouder (bewust of 
onbewust) het kind deel uitma-
ken van de onderlinge strijd. Dit 
is enorm schadelijk voor kinderen 
en heeft een negatieve invloed 
op hun gezonde ontwikkeling”. 
Volgens Judith is het onwetend-
heid en geen onwil waardoor 
mensen in een dergelijke situatie 
belanden. 

CARENT biedt ouders een gecer-
ti�ceerd coachprogramma dat 
hen in vijf stappen leert hoe ze 
uit een vechtscheiding kunnen 
blijven. Zo leren ouders hun ne-
gatieve emoties aan te pakken, ze 
leren communiceren op de juiste 
manier met de andere ouder en 
ze kunnen een compromis slui-
ten. Tevens leren ze wat de schei-
ding betekent voor hun kinde-
ren en hoe ze samen na de schei-
ding hun opvoeding vorm kun-
nen geven. Het programma hoeft 
niet door beide ouders gevolgd 
te worden, het werkt ook als één 
van de ouders zich meldt.

Bent u benieuwd wat het coa-
ching programma voor u per-
soonlijk kan betekenen, neem 
dan contact op met CARENT via 
telefoonnummer 0251-362065 of 
www.carent.nl.

enzijdi  
on eval
Akersloot - Donderdagochtend 
even voor negen uur heeft op de 
A9 ter hoogte van 63.6 een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden. Een 
personenauto bleek achterstevo-
ren tegen de vangrail tot stilstand 
te zijn gekomen. De bestuurster 
van het voertuig was niet ge-
wond, maar erg geschrokken. Zij 
wilde van rijstrook wisselen, raak-
te de middenberm, begon daar-
door te slingeren en kwam ach-
terstevoren tegen de vangrail tot 
stilstand. Betrokkene kon haar 
weg gelukkig vervolgen.

K ra wint Sinterklaasspel
Castricum - De achtjarige Ky-
ra Snijder kan nog heel lang 
smullen van de 11 chocolade-
letters die ze gewonnen heeft. 
Kyra deed mee aan het Sinter-
klaasspel in de winkels in Castri-
cum. In 25 etalages in het dorps-
hart lagen letters, die samen een 
vraag vormden. Dat was: ‘Wan-
neer slaapt Sinterklaas?’. Het win-

nende antwoord van Kyra: ‘Nadat 
Sint in een warme chocolademelk 
bad met marsmello’s is geweest.’.

Dat was goed voor de winst! Ze 
won ‘Sinterklaas’ in chocoladelet-
ters, twee bioscoopkaartjes van 
Corso en een mooie tekenset van 
Bij Bakker. Gefeliciteerd Kyra! (Fo-
to: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Mary Poppins Returns (OV)

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 11.00 uur  dinsdag 20.00 uur
The Wife

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

All you need is Love
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Beautiful Boy
zaterdag 16.00 uur

The Old Man and the Gun
vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

Fantastic Beast 
 The Crimes of Grindelwald - 2D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Bohemian Rhapsody

vrijdag 16.00 uur
De Dirigent

zondag 11.00 uur  woensdag 14.30 uur
De Fabeltjeskrant

zondag 13.30 uur
De Grinch (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur  woensdag 16.00 uur
De Grinch (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Ralph breaks the internet (NL) 2D
zaterdag 13.30 uur 

Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 13 december t/m 19 december

ar  oppins 
eturns 

Mary Poppins keert terug in de 
betoverende en compleet nieu-
we �lm Mary Poppins Returns . 
Ze schiet de Banks-familie na een 
tragische gebeurtenis opnieuw 
te hulp, om het plezier en de ma-
gie terug te brengen in hun le-
ven. Emily Blunt (stem van Noor-
tje Herlaar) schittert als Mary 

Poppins, de perfecte super nan-
ny die van elke simpele taak een 
onvergetelijk, fantastisch avon-
tuur maakt. Haar vriend Jack, ge-
speeld door Lin-Manuel Miran-
da (stem van Stefan de Kogel), is 
een optimistische lantaarnopste-
ker die licht en leven naar de stra-
ten van Londen brengt. 

Beleef een magische kerst met de 
hele familie en zing en dans mee 
met Mary Poppins in deze vrolijke 
en nostalgische musical.

Joan Castleman heeft veertig jaar 
lang haar talent, dromen en am-
bities opgeo�erd voor de literai-
re succescarrière van haar cha-
rismatische man Joe Castleman. 
Hun pact zorgde voor een stevig 
huwelijk, maar Joan heeft haar 
breekpunt bereikt. De dag voor-
dat haar man de Nobelprijs voor 

Literatuur krijgt uitgereikt, besluit 
ze een geheim te onthullen waar-
door alles in één klap op losse 
schroeven komt te staan. Glenn 
Close, Jonathan Pryce en Christi-
an Slater spelen de hoofdrollen in 
The Wife. 

Een ijzersterk, spannend en stijl-
vol drama over menselijke rela-
ties en een vrouw die uiteindelijk 
haar eigen stem vindt.
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Exposanten gezocht voor Limmen 
Artistiek & Creatief 2019
Limmen - In 2019 organiseert 
Limmen Cultuur voor de vijfen-
veertigste keer de expositie Ar-
tistiek & Creatief. Dé expositie van 
de regio. Zij zijn op zoek naar ex-
posanten die het leuk vinden om 
hun werk in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 
te Limmen, te laten zien aan de 
bezoekers. 

Ieder jaar komen bezoekers in 
groten getale langs om de kunst-
werken met eigen ogen te aan-
schouwen. Dit jaar staat de expo-
sitie gepland in het weekend van 
9 en 10 maart 2019. 

De expositie is op beide dagen te 
bezichtigen van 11.00 tot 17.00 
uur en de toegang voor het pu-
bliek is gratis. Voor degene die 
creatief is en het leuk vindt om 
zijn of haar werk te laten zien, 

misschien wel voor de eerste 
keer, is dit een uitgelezen moge-
lijkheid. Het aanmeldingsformu-
lier is vanaf 28 december 2018 te 

downloaden via de site www.lim-
mencultuur.nl.  Inschrijven kan 
tot 20 januari 2019. (Foto: aange-
leverd)

Paarse Vrijdag op Jac. P. Thijsse
Castricum - Vrijdag 14 december 
is het Paarse Vrijdag op het Jac. 
P. Thijsse College. Op deze dag 
staat de school in het teken van 
de acceptatie van homoseksuali-
teit. Het hele gebouw is versierd 
met paarse ballonnen en vlagge-

tjes. In de lessen wordt aandacht 
besteed aan dit onderwerp. Ook 
worden de leerlingen gevraagd 
om iets paars aan te trekken. In 
de pauzes worden bandjes uitge-
deeld, en kunnen leerlingen wat 
drinken en een snoepje ophalen 

als ze een paars kledingstuk aan-
hebben. 
,,We hopen dat het een leuke dag 
wordt met veel gezelligheid en 
liefde, aldus twee organisatoren, 
Youri de Jongh en Thijmen Puit. 
(Foto: aangeleverd)

Gemeenten kiezen Groeimee voor aansluiten 
voortgezet onderwijs op jeugdhulp
Regio - De gemeenten in de re-
gio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heerhugowaard, Hei-
loo, Langedijk en Uitgeest) wil-
len een goede aansluiting tussen 
jeugdhulp en het voortgezet on-
derwijs. Wanneer een school sig-
naleert dat er iets aan de hand is 
met een jongere, is het belang-

rijk dat zij de weg naar jeugdhulp 
goed kunnen vinden. Stichting 
Groeimee mag minimaal de ko-
mende drie jaar jeugd- & gezins-
coaches leveren om deze doel-
stelling uit te voeren. 

Gemeenten in Nederland zijn 
vanaf 2015 verantwoordelijk voor 

de toegang tot jeugdhulp. Bijna 
alle jongeren gaan naar school. 
Het is belangrijk dat leraren/me-
dewerkers in het voortgezet on-
derwijs de toegang tot jeugdhulp 
duidelijk en goed kunnen vinden. 
Normaal gesproken zou een me-
dewerker van school zich moe-
ten richten tot de gemeente waar 
de leerling woonachtig is. Aange-
zien middelbare scholen leerlin-
gen hebben uit allerlei gemeen-
ten, is dit soms lastig. 

Om het de scholen makkelijker te 
maken, is er in 2015 een pilot ge-
start genaamd ‘Jeugd- & gezins-
coaches voortgezet onderwijs’. 
In deze pilot hielpen jeugd- & ge-
zinscoaches scholen bij het sig-
naleren van problemen, het ge-
ven van advies en het op weg hel-
pen van jongeren en hun ouders 
naar hulpverlening in hun eigen 
gemeente. Het project is naar te-
vredenheid verlopen en is nu ‘pi-
lot-af’. De aanbesteding voor het 
werkgeverschap van de jeugd- & 
gezinscoaches voortgezet onder-
wijs is gewonnen door Groeimee. 

Wethouders van de regio Alkmaar ondertekenden maandag de overeen-
komst met Groeimee (foto: Habro Fotogra�e)

SCHATRIJK: Duingebied Noord-Holland 
herbergt schat aan archeologie
Regio - Het duingebied tussen 
Camperduin en het Noordzee-
kanaal staat centraal in de derde 
editie van ‘SCHATRIJK’, het arche-
ologiemagazine van het Steun-
punt Monumenten en Archeolo-
gie van de provincie Noord-Hol-
land. De duinen bevatten een on-
gekend rijk bodemarchief. In het 
magazine staan prachtige arche-
ologische vondsten, interviews, 
verhalen en zelfs recepten. Be-
langrijke thema’s voor het duin-
gebied zoals de oorlog van 1799, 
de linie van Beverwijk, buiten-
plaatsen, de Atlantikwall en het 
archeologisch onderzoek op het 
Hoogoventerrein komen uitge-
breid aan bod. 

De reeks ‘SCHATRIJK’ zet in elke 
editie een provinciaal archeolo-
giegebied in Noord-Holland in 
de schijnwerpers. Het blad is ge-
maakt voor gemeenten die de ar-
cheologische rijkdom van het ge-
bied willen gebruiken als inspira-
tiebron voor educatieve projec-
ten, kunstwerken, bouwprojec-
ten of de inrichting van een ge-
bied. De provincie Noord-Holland 
stimuleert gemeenten om beter 
gebruik te maken van de kansen 

die archeologie en erfgoed bie-
den voor het versterken van hun 
identiteit en bekendheid. 

Jack van der Hoek, gedeputeer-
de Cultuur: ,,De duinen zijn al be-
woond vanaf het moment dat ze 
als eerste, voorzichtige zandban-
ken boven het zeewater uitsta-
ken. We vinden geregeld vonds-
ten die te maken hebben met de 
Napoleontische oorlog van 1799 
maar er zijn ook sporen van veel 
vroegere bewoners. De duinen 
bevatten een ongekend rijk bo-
demarchief waarbij de archeolo-
gische lagen in het duinzand op 
elkaar gestapeld liggen als een 
dik en rijk fotoboek. Het is een ar-

cheologisch topgebied. Dat be-
sef is belangrijk voor iedereen die 
iets heeft met de duinen: de wan-
delaar, de �etser én de duinbe-
heerder. Ik hoop dat deze nieu-
we glossy interesse wekt voor het 
verleden dat verborgen ligt in de 
duinbodem en iedereen  inspi-
reert tot een goede omgang met 
de archeologie.”
Het duingebied in de derde ‘ar-
cheoglossy’ omvat de gemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk, Ber-
gen, Castricum en Velsen.

Huis van Hilde 
Het magazine is voor iedereen 
in te zien op www.steunpunterf-
goednh.nl, www.huisvanhilde.nl 
en www.noord-holland.nl en is 
vanaf heden voor 2 euro te ver-
krijgen in Huis van Hilde, het ar-
cheologiecentrum van de pro-
vincie Noord-Holland in Castri-
cum. Eerder dit jaar verschenen 
SCHATRIJK Wieringen en SCHAT-
RIJK Waterland. 
 
Foto: detail van een zogenaamde 
schijfdolk, gevonden in Egmond 
bij het Slot op den Hoef. Datering 
1400-1500 (late middeleeuwen). 
(Foto: Provincie Noord-Holland)

Kunstfiets oute 
Castricum - Op 1 en 2 juni 2019 
vindt in Castricum alweer de 
24e KunstFietsRoute plaats! Dat 
lijkt nog best ver weg, maar vijf 
maanden zijn zo om voor de or-
ganisatie hiervan. Kunstenaars 
die hieraan mee willen doen ver-
wijst men graag naar de website: 
www.kunstfietsroutecastricum.
nl om een indruk te krijgen en te 
zien wat de spelregels zijn. En ga 
naar de informatieavond op don-
derdag 17 januari om 20.00 uur 
in Cultureel Centrum Geesterha-
ge, Toonbeeld, Geesterduinweg 7 
in Castricum. De deelnemers van 
vorig jaar hebben hiervoor al een 
uitnodiging ontvangen.

Nieuwe pr-vrijwilliger gezocht
Otto Nuys, die de pr voor 2018 
voor de Kunst�etsroute heeft 

verzorgd, heeft besloten om zijn 
werkzaamheden voor de werk-
groep te beëindigen. Daarom 
zoekt men een nieuwe vrijwilliger 
die de uitdaging aan wil gaan om 
voor de komende Kunst�etsrou-
te de pr te verzorgen. Dit houdt 
in het onderhouden van contac-
ten met kranten en andere me-
dia en het in goede banen leiden 
van de in te leveren kopij daar-
voor door de deelnemers KFR. 
De pr is een belangrijk onderdeel 
van het bestaan van de KFR. Het is 
niet noodzakelijk dat een lid van 
de werkgroep deelneemt aan de 
Kunst�etsroute. Neem bij twijfel 
contact op voor meer informatie. 

Groepslocaties gezocht
Het maximum aantal stops van 
de Kunst�etsRoute is 25. Veel 

kunstenaars exposeren hun werk 
in hun huis of eigen atelier, maar 
niet iedere locatie leent zich hier-
voor. Er zijn ook deelnemers die 
dat samen met anderen doen 
op een groepslocatie. Daarvoor 
is de organisatie nog op zoek 
naar meer groepslocaties. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn een restau-
rant, een winkel, een aula van 
een schoolgebouw en dergelij-
ke of een zaal of gebouw dat in 
het weekend van 1 en 2 juni (tij-
delijk) leeg staat. Voorwaarden 
zijn wel dat de locatie zich binnen 
de grenzen van Castricum/Bak-
kum bevindt en op beide dagen 
van 11 tot 17 uur beschikbaar is. 
De werkgroep bemiddelt zelf niet 
tussen aanbieder en kunstenaars 
maar zal een aanbod wel aan de 
deelnemers doorspelen. 
De werkgroep KunstFietsRoute 
is bereikbaar onder het e-mail-
adres: kfr-castricum@outlook.
com.

Leer tekenen bij Perspectief
Castricum - Bij Perspectief in Bak-
kum start donderdag 10 januari 
van 19.30 tot 22.00 uur weer een 
basiscursus tekenen. Deze cur-
sus is bedoeld voor mensen die 
op een leuke manier in zes les-
sen kennis willen maken met di-
verse aspecten van het tekenen. 
Er wordt op groot formaat papier 
voornamelijk met houtskool ge-
werkt aan diverse stillevens. Tij-
dens de laatste lessen komt er 
ook meer kleur in de tekeningen. 

Behandeld worden onderwer-
pen als perspectief, compositie 
en kleurcontrasten. Ook leert de 
cursist hoe te kijken naar een on-
derwerp om het vervolgens zelf 
op papier te kunnen zetten. Deze 
cursus staat onder leiding van de 
ervaren kunstenares en docente 
Fré Ham.

De kosten zijn voor niet-leden 
€ 100,00 en voor leden € 75,00, 
waarnaast de materiaalkosten € 
10,00 bedragen. Meer informatie of 

aanmelden via www.perspectief-
castricum.nl of bij Froukje Docter, 
tel. 06-13050180/froukjedocter@
gmail.com . (Foto: aangeleverd)

Het Oer-IJ
Aan tafel met... Rob van Keulen
Limmen - Rob van Keulen van de 
stichting Oer-IJ is op woensdag 
19 december de gast aan tafel in 
de bibliotheek in Limmen. Rob 
weet alles van het Oer-IJ en kan 
er boeiend over vertellen. Door 
de stroming van het Oer-IJ is 

een getijdenlandschap ontstaan 
vol uitgesleten geulen en grilli-
ge kreken dat zich uitstrekt tot in 
de IJmond. Van dat getijdenland-
schap, is ook vandaag de dag nog 
veel terug te zien, zoals een Lim-
men dat al veiliger op een strand-

wal lag, evenals Akersloot. Meer 
weten? Schuif aan!
Tot aan het begin van de jaar-
telling lag het Castricum van nu 
midden in de  grillige monding 
van het Oer-IJ. Een noordelijke af-
takking van de Rijn die hier in zee 
uitmondde. Water en wind had-
den er vrij spel en zorgden voor 
het ontstaan van een uniek ge-
tijdenlandschap. Iedereen is van 
harte welkom om aan te schui-
ven aan tafel. Rob zit klaar om alle 
vragen te beantwoorden en ver-
duidelijkt met behulp van een Po-
werpoint zijn verhaal. Natuurlijk 
is er ook ko�e en thee. 

De presentatie van Rob vindt 
plaatst op woensdag 19 decem-
ber van 15.00 tot 16.00 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Limmen,  aan de Lage Weide 
2a. Deelname is gratis en aanmel-
den is niet nodig. Wie ook eens 
een ‘Aan tafel met…’ wil verzor-
gen kan zich aanmelden bij de bi-
bliotheek. (Foto: aangeleverd)

Concert Tata Steel Symfonisch Blaasorkest
Regio - Op zondagmiddag 16 de-
cember trapt het Tata Steel Sym-
fonisch Blaasorkest in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk af voor 
de kerstperiode. 
Onder leiding van Marije Koop-
mans en met medewerking van 

Sjors van der Panne speelt het 
orkest een heel afwisselend pro-
gramma. 
Sjors van der Panne vormt de ro-
de draad door het hele program-
ma en hij zingt, begeleid door het 
orkest, een aantal sfeervolle lied-

jes, waaronder ‘Met elkaar’, en ‘In 
die dagen’. Het concert begint 
om 14.30 uur en kaarten zijn ver-
krijgbaar via het Kennemer Thea-
ter à € 12,50,- (in de voorverkoop 
€ 10,--) of via kaarten@tatasteel-
orkest.nl.
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Vind je droomsport met 
de Jeugdsportpas
Castricum - Met de Jeugdsport-
pas (JSP) in de gemeenten Cas-
tricum en Heemskerk, uitgevoerd 
door Team Sportservice Kenne-
merland, hebben kinderen nu de 
kans om vrijblijvend kennis ma-
ken met een sport naar keuze. 
Kinderen die naar de basisschool 
in Akersloot, Castricum, Limmen 
of Heemskerk gaan of in deze 
plaatsen wonen, kunnen zich nu 
inschrijven voor blok 2 van de 
JSP. Wie weet vinden zij wel hun 
droomsport.
Ontdekken of je talent hebt voor 
turnen, korfbal of breakdance? 
Nieuwsgierig naar wat je doet bij 
aikido, scouting of kids workout? 
Of benieuwd of je volleybal, ju-
do of tennis leuk vindt? Doe dan 
mee met de JSP. Team Sportser-
vice Kennemerland biedt met 
de JSP kinderen uit groep 1 t/m 
8 de mogelijkheid kennis te ma-
ken met een sport, zonder verde-

re verplichtingen. Voor € 5,- kun-
nen kinderen vier lessen mee-
doen met een sport naar keuze. 
Er kan onder andere ingeschre-
ven worden voor hierboven ge-
noemde sporten, maar ook voor 
voetbal, dansen, schaken, twir-
len, schermen en heel veel meer. 
Ga naar de website www.team-
sportservice.nl/kennemerland en 
klik op de groene JSP knop voor 
het volledige aanbod. Inschrijven 
voor blok 2 kan van 7 december 
tot en met 9 januari, uitsluitend 
via de website. De lessen van dit 
blok starten in de week van 21 ja-
nuari. 

Op de website worden ook re-
gelmatig andere leuke activitei-
ten aangekondigd, zoals de gra-
tis sportinstuiven en sportclinics 
in de schoolvakanties, houd deze 
dus goed in de gaten! (Foto: aan-
geleverd)

Kampioen!
Castricum - Zaterdag is Vitesse JO11-1 kampioen geworden. Ze stre-
den de laatste wedstrijd tegen Odin ‘59. Met 7-2 hebben zij met span-
ning de wedstrijd gewonnen. Het kampioenschap werd binnen ge-
haald met 87 doelpunten voor en 18 doelpunten tegen. Na de win-
terstop zal Vitesse 22 JO11-1 verder voetballen in de hoofdklasse. Top 
gedaan! Van links naar rechts: Hidde Deuling, Flip Groentjes, Kimon 
Bijl, Otto Koch, Justus Jongsma, Finn Schumm, Cas Nijssen, Math de 
Waard, Mees Kroes, Tjalling van der Vlist. Trainers: Bastiaan Kroes, Mar-
tin Groentjes (Foto: aangeleverd)

Stop-motion filmpjes maken
Castricum - Op woensdag 19 de-
cember kunnen jonge creatieve-
lingen een stop-motion �lmpje 
maken in de bibliotheek in Castri-
cum. De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
en duurt van 15.30 tot 17.00 uur.
Stop-motion is een eenvoudi-
ge �lmtechniek waarmee je leu-
ke �lmpjes kunt maken. Het zijn 
�lmpjes gebaseerd op heel veel 
foto’s die kort achter elkaar wor-
den weergegeven waardoor een 
�lm ontstaat. Op de iPads van de 
bibliotheek staan alle apps die er-
voor nodig zijn en je wordt ge-
holpen om een zo mooi moge-
lijk �lmpje te maken. Er zijn vol-

doende poppetjes en �guurtjes 
aanwezig, maar als je zelf bijvoor-
beeld lego-poppetjes wilt mee-
nemen kan dat ook.

Meedoen? Ga dan op woens-
dag 19 december naar de bibli-
otheekvestiging in Castricum, 
Geesterduinweg 1. Omdat het 
aantal kinderen dat deel kan ne-
men beperkt is, is aanmelden 
vooraf noodzakelijk. De toegang 
is € 3,50 voor bibliotheekleden en 
€ 5,- voor niet-leden. Aanmelden 
kan via de agenda op de website 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin). (Fo-
to: aangeleverd)

Zaterdag in De Bakkerij:
PUNK! Met Neuroot, 
Countersound en The Kaak
Castricum - Zaterdag staat PUNK 
op het programma in De Bakke-
rij met optredens van Neuroot, 
Countersound en The Kaak.

Neuroot sloopte aanvankelijk de 
halve jaren 80 met geëngageer-
de hardcore punk, waarvan de 
EP Right Is Might het meest ver-
woestend uithaalde. Daarnaast 
traden ze ook op in De Bakkerij 
destijds. Classics dus, maar niet 
minder hard. In 2013 werd de 
prikkeldraad weer opgepakt en 

gaat bij Neuroot opnieuw alles in 
het rood! 
Countersound (foto: aangele-
verd) is een band uit Alkmaar. 
Hard en snel is hun ding. Een drie-
koppige Nederlands en Engelsta-
lige, keiharde losgeslagen stoom-
trein die recht op je afkomt waar 
je niet omheen kan. Allemaal zelf 
geschreven songs. Het genre is 
een mix van funk, punk en metal. 
De Haarlemse punkband The 
Kaak zijn Buster (16) en Thor (13). 
Open: 21.00 uur, entree: 5 euro. 

Kerst met Connection 
in Dorpskerk Castricum
Castricum - Op 24 december zal 
het gospelkoor Connection zin-
gen in een prachtige kerstdienst 
in de sfeervolle Dorpskerk te Cas-
tricum. De viering begint om 
23.00 uur.
Kerst in een sfeer zoals het koor 
een aantal weken geleden in de 
Koogerkerk in Zuid-Scharwoude 
ten gehore heeft gebracht. Het 
combo zorgde voor een goede 
en sfeervolle begeleiding. Adem-
loos luisterde het publiek naar de 
rustige a capella nummers om 
dan weer heerlijk mee te klappen 
met de uptime swingende num-
mers. ,,De afwisseling in de lied-
jes maakt het juist zo mooi’’, al-
dus een bezoekster. ,,Ik houd van 

nummers die kracht uitstralen en 
lekker swingen, muziek waar je 
energie van krijgt.’’
Al vanaf de zomer is Connection 
aan het repeteren voor het ker-
strepertoire. Voor de koorleden 
is het al lang niet meer bijzonder 
om in zomerse kledij het kerstre-
pertoire in te studeren. 
Ga luisteren en geniet van de mu-
ziek en voor wie zin heeft om mee 
te zingen; ga eens langs op de re-
petitieavonden en luister en er-
vaar wat zingen je kan brengen. 
Connection heeft nog wat vaca-
tures bij de tenoren en de alten. 
Voor meer informatie over het 
koor zie www.connection-het-
koor.nl. (Foto: aangeleverd)

Sinterklaasmusical 
De Brug groot succes
Akersloot - De leerlingen van groep 7 van basisschool De Burg voer-
den maandag 3 en dinsdag 4 december de sinterklaasmusical ‘Wat 
maak je me nou, Sinterklaas’ op. Vol enthousiasme werd er gezongen, 
gedanst en gespeeld. En alle aanwezigen in de overvolle zaal genoten 
met volle teugen. De kinderen van basisschool De Brug uit Akersloot 
zullen hier een goede herinnering aan overhouden. (Foto: aangele-
verd)

Sinterklaas met duurzaam 
vervoer naar De Sokkerwei
Castricum - Sinterklaas is woens-
dag 5 december met twee Pie-
ten met de bus naar basisschool 
De Sokkerwei in Castricum geko-
men. Alle kinderen waren enorm 
verrast toen zij op het plein ston-
den te wachten en opeens het 
gezelschap bij de bushalte voor 
de school uit zagen stappen. Wat 

geweldig dat Sint kiest voor dit 
vervoer, omdat het precies past 
bij het duurzaam onderwijs van 
de school. 

Verder was het de hele dag een 
groot feest en gingen alle kinde-
ren om 12.00 uur tevreden en blij 
naar huis. (Foto: aangeleverd)

Wout Bakker spaart zich niet
Akersloot - Onder regenachtige 
omstandigheden en windvlagen 
is Wout Bakker uit Heiloo erin ge-
slaagd de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup op zijn 
naam te schrijven. 
Vanaf pole position nam latere 
winnaar Wout Bakker de kopposi-
tie op Sportcomplex de Cloppen-
burgh en stond deze niet meer af 
om na a�oop de felicitaties van 
de anderen te mogen ontvan-
gen. Voordat het zover was, wa-
ren Henk Jan Verdonk senior (Eg-
mond aan den Hoef) en de voor 
het eerst op zijn nieuwe moun-
tainbike optredende Hidde Buur 
uit Akersloot, die nog een vuist 
probeerden te maken tegen de 
ontsnapte Wout Bakker. De in-
spanningen van het duo Verdonk 
senior/Buur leverde geen resul-
taat op, zodat Bakkertje nog meer 
vleugels kreeg en zijn voorsprong 
tot onoverbrugbaar kon uitbou-

wen. Omdat Hidde Buur eerst 
nog eventjes moest wennen aan 
zijn nieuwe �ets, hij had hem net 
opgehaald uit Krommenie, nes-
telde hij zich in het wiel van Ver-
donk senior. Eenmaal na het goe-
de gevoel nam Buur de leiding 
over en kon zelfs een gaatje slaan 
op Henk Jan Verdonk senior. Spij-
tig genoeg moest de vijftienjari-
ge dappere strijder Buur na ruim 
een half uur koers door een los-
zittend zadel het strijdtoneel ver-
drietig verlaten. De Egmonders 
Emiel Prins en Dirk Dekker vorm-
den de hele wedstrijd een duo, 
waarvan Prins al het kopwerk 
voor zijn rekening nam en ook in 
voornoemde volgorde in de uit-
slag terecht kwamen. 

Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo; 
2. Henk Jan Verdonk senior, Eg-
mond aan den Hoef; 3. Emiel 
Prins, Egmond aan Zee; 4. Dirk 
Dekker, Egmond aan Zee, 5. Piet 
Veldt, Akersloot.

Peter Ent de topper van 
de avond bij BV WIK
Castricum - Het herstel van Pe-
ter Ent, dat al de laatste weken 
zichtbaar was, werd op de veer-
tiende speelavond bij biljartver-
eniging WIK met een uitstekende 
prestatie doorgezet. Na een ster-
ke start tegen Siem Bakkum, stok-
te zijn productie een viertal beur-
ten, maar hij liep geen schade op, 
aangezien ook Siem niet zijn bes-
te avond had. Onverdroten pakte 
Peter weer de draad op en sloot 
de partij winnend af met een stij-
gingspercentage van 51%. 
Dat zijn perfecte uitslag van vo-
rige week geen uitschieter was, 
bewees Daan van de Laarschot, 
in zijn partij tegen specialist Kees 
Baars. Niets leek erop, na twaalf 
beurten, dat Daan aan het lang-
ste eind zou trekken aangezien 
Kees, met een paar hoge series, 
al driekwart van zijn benodig-
de caramboles bij elkaar had ge-
tikt. Deze demonstratie van Kees, 
hoe het libre gespeeld moet wor-

den, inspireerde Daan dermate, 
dat ook hij vanaf dat moment de 
smaak weer te pakken kreeg. De-
ze opleving was voldoende om 
met ruime winst de partij, naar 
zich toe te trekken, met een stij-
gingspercentage van 56%, ter-
wijl Kees, wel zijn moyenne haal-
de, maar zeker niet tevreden was. 
In een leuke gelijk opgaande par-
tij, kwamen Jaap de Boer en Wim 
van Duin, beiden aan hun moy-
enne. Jaap �nishte net iets beter 
dan Wim, met een stijgingsper-
centage van 18% tegen 16% van 
Wim. Ook boekte Rolf Greshof 
een klein succesje tegen koplo-
per Cor Stroet, door deze nipt te 
verslaan met een stijgingsper-
centage van 10%. Voor Cor had 
dit geringe verlies, geen invloed 
op zijn riante eerste plaats. 
Stand: 1. Cor Stroet met 1515 
punten, 2.Wim van Duin met 
1418 punten, 3. Kees Baars met 
1378 punten. 
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Topdrukte bij Bobs Bomen
Castricum - Afgelopen weekend 
was het weer ouderwets druk bij 
Bobs Bomen. 
Vele klanten weten de weg ie-
der jaar naar Bob te vinden. ,,Wij 
doen ook erg ons best om dat zo 
te houden’’, vertelt Bob. ,,Deze zo-
mer zijn we weer naar onze vaste 
kweker in Denemarken geweest 
om de kwaliteit te beoordelen. 
Ondanks de droge zomer, ook in 
de Scandinavische landen, is de 

kwaliteit weer bijzonder goed.’’  
De bomen van Bob dragen het 
‘Original Nordmann’ certi�caat 
wat betekent dat de bomen aan 
allerlei eisen voldoen.

Bobs Bomen is te vinden op de 
Verlegde Overtoom 11, dichtbij 
dorpshuis De Kern en geopend 
iedere dag vanaf 10.00 uur, zater-
dag vanaf 09.00 uur en zondag 
ook vanaf 10.00 uur.

December glanst bij 
Beers & Komen Jewels 
Heemskerk - De mooiste kerst-
bomen, warm kaarslicht en al 
die duizenden twinkelende licht-
jes: het is toch een gouden tijd, 
die laatste weken van het jaar. 
Dé tijd ook om je geliefde of je-
zelf te trakteren. Op goud natuur-
lijk, want dat is het helemaal de-
ze kerst. Pak gewoon eens uit de-
ze feestdagen, dan pakt juwe-
liershuis Beers & Komen Jewels 
in Heemskerk het feestelijk voor 
je in. En, als klap op de vuurpijl is 
een tweede sieraad de komende 
weken maar 1 euro!

Automatisch blijf je even stilstaan 
bij de etalage van Beers & Komen 
Jewels aan de Kerkweg 48 deze 
weken. Tegen een decor van mys-
terieus zwart krijgt het glanzende 
goud een extra dimensie. ,,Goud 
geeft een sprankelend en super 
feestelijk gevoel”, zegt eigenaar 
Elly Beers. ,,Klassiek of modern, 
geel-, wit- of roségoud of juist 

een mix van deze kleuren: alles 
kan in dit dat ene speciale pak-
je onder de kerstboom. Voor die 
ene speciale persoon of gewoon 
speciaal voor jezelf. Of voor alle-
bei, want tijdens onze eindejaars-
actie betaal je voor elk tweede 
sieraad maar 1 euro.” 
 
Kerstmarkt
Het assortiment van Beers & Ko-
men Jewels is toegankelijk voor 
elke portemonnee. ,,Loop ge-
woon eens binnen, we helpen je 
graag bij het kiezen van het per-
fecte kerstcadeau”, zegt Elly.  ,,23 
en 30 december zijn we open van 
12.00 tot 16.00 uur. En uiteraard 
zijn we ook open tijdens de kerst-
markt op zaterdag 15 december, 
van 10.00 tot 17.00 uur.” Alvast 
een voorproe�e van al het moois 
wat Beers & Komen Jewels te bie-
den heeft? Kijk dan op www.
beersenkomenjewels.nl. (Foto: 
aangeleverd)

PWN verlaagt haar 
drinkwatertarief 
Regio - PWN verlaagt haar ta-
rieven met ingang van 1 janua-
ri 2019 waardoor de gemiddelde 
drinkwaterfactuur zonder BTW 
1,2% lager wordt. Echter door de 
verhoging van het BTW-tarief van 
6% naar 9% betalen huishoudens 
in Noord-Holland iets meer voor 
hun drinkwater dan in 2018.
Ten opzichte van vorig jaar is de 
variabele prijs (de prijs per m3) 
exclusief belasting gedaald en 
het tarief voor vastrecht licht ge-
stegen. De drinkwatertarieven 
per 1 januari 2019 zijn:
Prijs per m³ (= 1.000 liter): Drink-
water € 1,21 (was € 1,24).
Vastrecht per jaar: Per perceel 
met eigen meter € 49,75 (was 

€ 48,77); Per centraal bemeterd 
perceel € 44,77 (was € 43,89).
De tarieven zijn exclusief BTW en 
Belasting op Leidingwater (BoL) 
en gelden voor huishoudelijk en 
kleinzakelijk gebruik. BoL is een 
verbruiksbelasting, die PWN na-
mens de consument afdraagt aan 
de �scus.
De belangrijkste doelstelling in 
2019 is het 24/7 leveren van kwa-
litatief goed en voldoende drink-
water aan de Noord-Hollanders. 
Daarbij streeft PWN naar een op-
timale dienstverlening aan de 
klant en een duurzame bedrijfs-
voering. Kijk voor meer informa-
tie over de nieuwe tarieven voor 
2019 op www.pwn.nl/tarieven.

‘Friends’ bij de Jazz 
Session Club Vredeburg
Limmen - Als eerst de sessie-
muzikanten wat van hun kun-
nen hebben getoond op zondag 
16 december vanaf 16.00 uur, zal 
om 17.00 uur ‘Friends’ gedurende 
een uur een gastoptreden verzor-
gen bij de Jazz Session Club Vre-
deburg aan de Dusseldorperweg 
64 in Limmen.
‘Friends’ speelt voornamelijk jazz 
uit ‘American Songbook’ reper-
toire met ballads, latin en medi-
um swing stukken en vormt door 
middel van diverse jazzstijlen een 
verrassend gevarieerd program-
ma. Zangeres Erna heeft de band 
om privéredenen recentelijk ver-
laten, daardoor is het repertoi-
re voornamelijk instrumentaal 
geworden. Dat vereist natuur-
lijk enige aanpassingen, maar de 
muzikanten vinden dat zij daarin 
op de goede weg zijn. Toetsenist/
keyboard virtuoos Henk Vasbin-

der draagt nu mede zijn vocale 
steen bij. Gerard Harms hanteert 
- met smaakvolle ondersteunen-
de baslijnen - de contrabas en 
basgitaar. Slagwerker Ab Helsloot 
ondersteunt perfect swingend 
de ritme sectie. Gitarist Wim van 
der Steen geeft een aparte ge-
varieerde klankkleur aan het ge-
heel. Tenor saxofonist Louis van 
Velsen steekt zijn voorkeur voor 
de zwarte tenoren traditie niet 
onder stoelen of banken, terwijl 
Ruud Muis zijn trompet laat jui-
chen of �uisteren.

De toegang is vrij, maar de Jazz 
Session Club kan men steunen 
door lid te worden voor € 7,- per 
persoon voor het gehele jaar. In-
lichtingen: Fred Timmer, tel/fax: 
072-5053414, e-mail: timmerlim-
men@kpnmail.nl (Foto: aangele-
verd)

Clusius College bruist 
van de creativiteit
Castricum - Nederlands, Engels, 
Nask, Biologie, Duits….allemaal 
vakken die de leerlingen van het 
Clusius College Castricum da-
gelijks volgens, maar de school 
biedt de leerlingen veel ook mo-
gelijkheden om creatief en on-
dernemend te zijn. De leerlingen 
worden op diverse gebieden uit-
gedaagd.
Zo werden er onlangs bij de Ge-
mengde Leerweg klas 2 allerlei 
boomhutten ontworpen door de 
leerlingen. Een van de leerlingen 
vertelde er trots bij dat ze heeft 
geleerd wat organische vormen 
zijn. De  leerlingen en docenten 
van het vak Bloem hebben de 
afgelopen week de school weer 
prachtig in kerstsfeer gehuld en 
bij de keuzevakken Marketing 
en Ondernemen werd door een 
groep leerlingen geëxperimen-
teerd met het maken van bruis-

ballen om op de markt te kunnen 
verkopen. Op het Clusius hebben 
de leerlingen een �jne mix van le-
ren en actief bezig zijn! (Foto’s: V. 
Veltman)

Kerstmuziek bij Wierenga
Castricum - Op zondag 16 december om 16.30 uur brengt koor ‘De 
Notenbalkers’ uit Heemskerk kerstmuziek bij restaurant Wierenga aan 
het Bakkerspleintje in Castricum. (Foto: aangeleverd)

Kerstconcert Carol Singers
Castricum - Zaterdagavond 15 
december verzorgen de Carol 
Singers onder leiding van Joost 
Doodeman weer een sfeervol 
kerstconcert in de Hervormde 
kerk van Castricum. Voor dirigent 
en koor is deze �jne, intieme kerk 
geen onbekende locatie en zij 
verheugen zich dan ook bijzon-
der op dit concert.
Dit jaar zal de van oorsprong 
Heemskerkse harpiste Kerstin 
Scholten het koor begeleiden op 
haar harp. Van de bekende Engel-
se componist John Rutter staat 
de volledige uitvoering van “Dan-
cing Day” op het programma.
Deze compositie voor meerstem-
mig vrouwenkoor met harpbege-
leiding vormt een mooi contrast 
met het stoere “Owt of your sle-

pe, aryse” en de uitbundige “So-
merset Carol” die de heren ten ge-
hore zullen brengen.
Het voltallige koor zal, al dan niet 
met harpbegeleiding, ook van 
zich laten horen met een keur aan 
bekende en minder bekende ca-
rols en ook zal de samenzang met 
het publiek zeker niet ontbreken.
De aanvang van het concert in 
de Hervormde kerk, Kerkpad 1 in 
Castricum is 20.00 uur en vanaf 
19.30 is de kerk open.
Toegangskaarten (inclusief con-
sumptie in de pauze) zijn voor € 
10,00 verkrijgbaar bij TWICE Wo-
men’s Wear aan de Torenstraat 36 
in Castricum of te reserveren op 
0251-237652 en zo lang de voor-
raad strekt, vanaf 19.30 aan de 
kerk. (Foto: aangeleverd)

Kerst uit alle vier windstreken
Concert La Cappellaccia
Castricum - Toonbeeld Concer-
ten organiseert op 16 decem-
ber om 15.00 uur een concert in 
theater Koningsduyn met vocaal 
kwartet La Capellaccia. 
Vocaal kwartet La Cappellaccia, 
opgericht in 2005, bestaat uit 
vier professioneel geschoolde 
zangers: Christien van ‘t Hof (so-
praan), Stephanie Gericke (mez-
zosopraan), Pieter de Goede (te-
nor) en Gerard Smits (bas). Ze zin-
gen à capella, dus zonder bege-
leiding.
De kwartetleden wonen in ver-
schillende streken van het land 
en treden in het binnen- en bui-
tenland op. Elk jaar maakt een 
uitvoering van een speciaal kerst-
programma daar onderdeel van 
uit. Dit keer is geen bepaald the-
ma gekozen, maar zingen ze 
sfeervolle kerstliederen van over 

de hele wereld. Bij een aantal lie-
deren wordt het publiek uitgeno-
digd om mee te zingen. De tekst 
wordt vooraf uitgereikt. Daardoor 
zullen de toehoorders zich onge-
twijfeld nog meer betrokken voe-
len bij het muzikaal gebeuren. 
Kortom, het belooft een prachtig 
concert te worden in de aanloop 
naar kerst.
Het concert vindt plaats op 16 de-
cember om 15.00 uur en kaarten 
zijn te verkrijgen via www.toon-
beeld.tv of tel. 0251-659012 en 
verder verkrijgbaar aan de zaal, 
bij de Readshop (Geesterduin), 
muziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan en Vivant Rozing 
(Bakkerspleintje). Volwassenen € 
15,50, 65+ € 13,50, kinderen (on-
der 12 jaar) € 6,50; consumptie 
(ko�e, thee, limonade) in de pau-
ze inbegrepen.

Zondag 16 december 2018
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Julian Gijssen

Vitesse’22
-

VV Limmen
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13 DECEMBER

Winterontbijt van vrouwennet-
werk Goed Contact van 8.15 tot 
9.30 uur bij Wier&Ga, Bakkers-
pleintje 26 in Castricum. Info en 
aanmelden: www.goed-contact.
nl. (Foto: aangeleverd)

Opening expositie schilderijen 
van Theo Leering in inloophuis ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-
maar van 16.30 tot 17.30 uur.

Dancing DOK-Diner in De Oude 
Keuken, diner met dansen o.l.v. 
allround dansinstructeur Hans 
Vos tussen de gangen door. Ont-
vangst om 18.30 uur. Elke tweede 
donderdag van de maand. (Foto: 
aangeleverd)

Diederik Samsom gaat in ge-
sprek met gemeente en inwoners 
over energietransitie in het stad-
huis van Castricum, 19.30 uur. Ie-
dereen is welkom om mee te pra-
ten. (Foto: aangeleverd)

Liefdesconcert met natuurbeel-
den door violiste Martine Nijen-
huis tijdens spirituele avond van 
19.30 tot 22.00 uur in bibliotheek 
Castricum. Aanmelden: info@car-
lyshealth.nl of 06-51599293. (Fo-
to: aangeleverd)

Scrooge, de kerstmusical in 
Grote Kerk Alkmaar, 20.30 uur. 
Ook vrijdag 14 december 20.30 
uur, zaterdag 15 en zondag 16 de-
cember 17.00 en 20.30 uur, don-
derdag 20 en vrijdag 21 decem-
ber 20.30 uur, zaterdag 22 decem-
ber 17.00 uur, zondag 23 decem-
ber en tweede kerstdag 17.00 en 
20.30 uur. Kaarten: www.super-
star.theater/tickets.

Kerst met Vivaldi door het Ne-
derlands Kamerorkest in de Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur (19.30 uur 
muziekcafé).

Vrijdag & Sandifort met ‘Voorlo-
pig voor Altijd’ in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

14 DECEMBER

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

Ottolenghi Diner in boekhandel 
Laan vanaf 19.00 uur. Gerechtjes 
uit de kookboeken van Ottoleng-
hi. Aanmelden in de boekhandel.

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

Film Finding Your Feet draait in 
�lmhuis De Zwaan in Uitgeest om 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Kerstconcert Men2B in de Pro-
testantse Kerk aan de Zuidkerker-
laan in Limmen, 20.00 uur. Kaar-
ten: www.limmencultuur.nl of 
072-5053274. (Foto: aangeleverd)

Martijn Koning met theaterpro-
gramma ‘Koning van de dieren’ in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: Els Zweerink)

Jeroen Zijlstra met ‘Liedjes voor 
Tegen de Kerst’ in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

Rot op met die geraniums! Le-
gendarische Motions-zanger Ru-
dy Bennett, Maarten Spanjer en 
Arno Smit spelen muziek uit de 
jaren vijftig en zestig in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Titus Brein)

▲

Jonge mentalist Timon Krau-
se met Mindgames in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.30 uur. Mu-
ziek, magie en mysterie. (Foto: 
Max Brunnert)

15 DECEMBER

Jeugd-crosscompetitie op cam-
ping Bakkum, atletiekverenigin-
gen uit heel Noord-Holland, start-
tijden 11.30-15.00 uur. Info: www.
avcastricum.nl. (Foto: aangele-
verd)

Galerie Leuring op de School-
laan 5 in Limmen is open van 
12.00 tot 18.00 uur. Ook zon-
dag. Ieder derde weekend van de 
maand. (Foto: aangeleverd)

Mart Smeets signeert om 14.00 
uur zijn nieuwe boek Afzien bij 
boekhandel Laan in Castricum. 
(Foto: aangeleverd)

Midwinterfeest in de Tuin van 
Kapitein Rommel van 16.30 tot 
19.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Candlelight Shopping in Dorps-
straat Castricum van 17.00 tot 
21.00 uur. 30 jeugdige muzi-
kanten treden tijdens Candle-
lightshopping op in boekhandel 
Laan. 

Carol Singers geven kerstconcert 
in de Hervormde kerk, Kerkpad 1 
in Castricum om 20.00 uur. Kaar-
ten: TWICE Women’s Wear aan de 
Torenstraat 36, 0251 237652 en 
zolang de voorraad strekt, vanaf 
19.30 aan de kerk. (Foto: aange-
leverd)

Sven Ratzke & Band met mu-
ziekshow It’s Wunderbar! in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

Sparkling Vocals geeft Kerstcon-
cert in het Witte Kerkje De Terp, 
Kerklaan 4 in Oudorp, 20.15 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Opvliegers 4: Trossen Los! in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Arjan Benning)

Open Podium bij De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest vanaf 20.30 
uur. Met onder andere Dick Pels. 
(Foto: aangeleverd). Meer infor-
matie op: www.dezwaancultu-
reel.nl.

Punk in De Bakkerij met de 
bands Neuroot, Countersound en 
The Kaak vanaf 21.00 uur.

16 DECEMBER
Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Winterwandeling van IVN door 
Heilooër bos. Start om 10.00 uur 
bij de Kattenburg, Kennemer-
straatweg in Heiloo.

Kerstfair in De Hoep in Castri-
cum van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
Gratis toegang. Meer info op: 
www.pwn.nl/eropuit.

Accordeonvereniging Vita-No-
va geeft Ko�econcert in De Vest 
in Alkmaar, 11.00 uur.

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

Laatste ronde Plogging Castri-
cum van dit jaar start 14.00 uur 
op het pleintje van de opgang 
bij Castricum aan Zee, het strand 
wordt bezocht.

Kerstsamenzang in de Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat in 
Castricum, 14.00 uur. Aansluitend 
de kerstboom op het kerkplein 
optuigen, liefst met zelf gemaak-
te watervaste versiering. (Foto: 
aangeleverd)

Kerstconcert Opmeers Vocaal 

Ensemble om 14.00 uur in de Be-
devaartkapel van het Heiligdom 
Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo. Info: www. olvternood.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Kerstconcert van Projectkoor 
Castricum om 14.30 uur in Mara-
nathakerk Castricum. Kaarten à 
10 euro vanaf 13.45 uur bij de 
kerk. Reserveren kan ook: tel. 
0251-656907 (Aad Zonneveld). 
(Foto: aangeleverd)

De Castricumse Starsingers ge-
ven concert om 14.30 uur in de 
Cultuurschuur in Wieringerwerf. 
Info: www.starsingers.nl. (Foto: 
Tiny Dekker Fotogra�e)

Tata Steel Symfonisch Blaas-
orkest geeft kerstconcert in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
14.30 uur. Kaarten: kaarten@ta-
tasteelorkest.nl. (Foto: aangele-
verd)

Concert vocaal kwartet La Cap-
pellaccia om 15.00 uur in theater 
Koningsduyn in Castricum. Kaar-
ten via www.toonbeeld.tv of o.a. 
Boekhandel Laan. (Foto: aange-
leverd)

Stille Nacht am Silbersee, een li-
teraire en muzikale middag over 
hoop, troost en twijfel in Cultuur-
koepel Heiloo, 15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

‘Merry Beermas’ in het proef-
lokaal van Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen 
van 15.00 tot 20.00 uur. Gratis lek-
kere hapjes bij de mooie bieren 
van Dampegheest. 

Kerstconcert om 15.00 uur in de 
St. Laurentiuskerk aan het Ver-
dronkenoord in Alkmaar. Concert 
met koorzang, �uit, orgel en sa-
menzang. Met medewerking van 
koor Canticum Novum.

Kerstbijeenkomst in kerkje 
Krommeniedijk om 15.00 uur. 
Kerstliederen zingen en kerstver-
haal wordt verteld.

Kerstconcert Alkmaars Senio-
ren Symfonie Orkest om 15.00 
in Vrijheidskerk, Hobbemalaan 
2 te Alkmaar. Kaarten: www.alk-
maarsseniorensymfonieorkest.nl 
of in de kerk.

Optreden van ‘Friends’ bij Jazz 
Session Club Vredeburg, Dussel-
dorperweg 64 in Limmen, 16.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Kerstmuziek van koor ‘De No-
tenbalkers’ om 16.30 uur bij res-
taurant Wierenga, Bakkersplein-
tje in Castricum. (Froto: aangele-
verd)

Seven Drunken Nights – The 
Story Of The Dubliners in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur (voor-
spel in 300 seconden om 19.30 
uur). (Foto: aangeleverd)

17 DECEMBER
Stiltewandeling om 09.30 uur 
vanaf parkeerplaats bezoekers-
centrum De Hoep in Castricum. 
Duinkaart noodzakelijk.

18 DECEMBER
Schrijfochtend in Boekhandel 
Laan, 10.00-12.00 uur. ‘Schrijven 
wat er in je leeft’, onder begelei-
ding van Roos Ament. Aanmel-
den in de boekhandel.

Verhalenverteller: Is de kerst-
man Santa Claus? door Peter 
van Trigt om 10.00 uur bij Stich-
ting Oud-Castricum, De Duyn-
kant, Geversweg 1b in Castricum.

19 DECEMBER
Aleid Bos leest senioren voor 
in Boekhandel Laan. Dit keer het 
boek van Coen Simons: ‘Filoso-
feren is makkelijker als je denkt’. 
Aanvang 10.00 uur, aanmelden in 
de boekhandel.

Stop-motion �lmpjes maken 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in 
bibliotheek Castricum van 15.30 
tot 17.00 uur. Aanmelden via de 
website.

Aan tafel met Rob van Keulen 
van stichting Oer-IJ van 15.00 
tot 16.00 uur in bibliotheek van 
Limmen, Lage Weide 2a. Deelna-
me is gratis, aanmelden niet no-
dig. (Foto: aangeleverd)

Volkskerstzang in de Grote Kerk 
in Alkmaar, 19.30 uur. Info: www.
volkskerstzang-alkmaar.nl.

Scapino Ballet Rotterdam met 
TWOOLS in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Toneel: Liefdesverklaring (voor 
altijd) met Antoinette Jelgersma, 
Renée van ’t Hof e.a. in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: An-
ja Beutler)
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Mysterie Strandvondstenmuseum opgelost
Castricum - Het Strandvondsten-
museum vroeg onze redactie een 
oproep te plaatsen om de her-
komst van het ‘aanspoelsel’ op bij-
gaande foto te achterhalen. Het 
werd aangetro�en in het ‘depot’ 
van strandvondsten tussen oude 
netdrijvers en diverse deskundi-
gen werden geraadpleegd, maar 
niemand kon antwoord geven. 
Tot vorige week Leen van Duin uit 
Katwijk aan Zee zich bij het muse-
um meldde. Hij wist dat het een 
aluminium netdrijver is die in het 
verleden toegepast werd in de 
visserij. Het is zeldzaam dat deze 
nog aanspoelen, aldus de Katwij-
ker. (foto: aangeleverd)

Al 5.500 inschrijvingen voor de Egmond 
Wandel Marathon tegen reuma
Regio - Het aantal inschrijvin-
gen voor de 16e editie van de Eg-
mond Wandel Marathon op za-
terdag 26 en zondag 27 janua-
ri loopt al aardig op! De inmid-
dels 5.500 ingeschreven wande-
laars zijn afkomstig uit 7 verschil-
lende landen over de hele wereld. 
Wandelaars uit België en Duits-
land zijn aanwezig, maar ook het 
Aziatische Nepal wordt vertegen-
woordigd. De vrouwen lopen op 
dit moment met bijna driekwart 
(72%) van de inschrijvingen ruim 
op voor, ten opzichte van de man-
nen.
Deelnemers kunnen kiezen uit 
afstanden van 10,5 en 21,1 kilo-
meter en of zij één of twee da-
gen wandelen. Op dit moment 
is de weekendwandeling het 
meest populair bij de inschrijvin-
gen, waarmee zowel het Noord-
zeestrand en het Noordhollands 
Duinreservaat wordt getrotseerd, 
een dag richting Bergen aan Zee 
en de andere naar Castricum aan 

Zee. Inschrijven voor dit wandel-
evenement georganiseerd door 
Le Champion, is tot en met 14 ja-
nuari mogelijk via egmondwan-
delmarathon.nl.

Wandelen is een geweldige ma-
nier om de gewrichten soepel en 
de spieren sterk te houden. Daar-

om is ReumaNederland (nieuwe 
naam van het Reumafonds sinds 
juli 2018) al sinds dag één trot-
se partner van een van de mooi-
ste wandelevenementen van het 
jaar. Deelnemers kunnen een vrij-
willige bijdrage doen bij inschrij-
ving. Samen kunnen ze iets aan 
reuma doen! (Foto: aangeleverd)

Scholieren ontwikkelen 
de Pannenwand

Met de klok mee, beginnend linksboven: Maud, Pieter, Merel, Martijn (fo-
to: aangeleverd)

Regio - Maud Immink, Merel 
Snoek, Martijn Kuijpers en Pie-
ter Vlaar studeren Technische Be-
drijfskunde aan de hogeschool 
Inholland in Alkmaar en komen 
uit Ursem, Castricum, de Wee-
re en Midwoud. Voor het school-
project Jong Ondernemen heb-
ben zij de Pannenwand ontwik-
keld: een onderzetter met een 
opstaande rand die stijlvol is en 

kinderen en mensen met een be-
perking beschermt tegen de he-
te pan.
Het idee van de Pannenwand 
komt eigenlijk van de vriendin 
van Martijn, die zat met kinderen 
aan tafel en ervoer het probleem 
dat kinderen naar de hete pan-
nen grepen. Hierop moest iets 
verzonnen worden. De Pannen-
wand was de uitkomst.

De moeder van Pieter werkt in de 
dementenzorg en de vader van 
Pieter deed lang vrijwilligerswerk 
voor verstandelijk beperkten, zo 
waren de aanvullende doelgroe-
pen al snel bedacht. Pieter: ,,Het 
is heel mooi om een product te 
verkopen dat mensen beschermt, 
maar ook vooral voor de verzor-
genden is het een stuk ontspan-
ning aan tafel.’’ Daarnaast is een 
Pannenwand stijlvoller en gezelli-
ger op tafel dan een normale on-
derzetter.

,,Wat het team zo hecht maakt, is 
denk ik de ervaringen die wij sa-
men hebben opgebouwd in eer-
dere projecten, wij zijn bewust al 
2 jaar lang met hetzelfde groepje’’, 
aldus Merel. ,,Voorkomen is be-
ter dan genezen, maar je kan het 
beste allebei doen”, een slogan in 
het leven geroepen door Maud. 
,,Aangezien de Pannenwand be-
schermt tegen brandwonden 
leek het ons een mooi idee om 
alle slachto�ers die we niet kun-
nen voorkomen, toch nog te hel-
pen genezen door een deel van 
de opbrengst te doneren aan de 
Brandwondenstichting. Het pro-
ject Jong Ondernemen doen we 
vooral om het leren, niet om het 
rijk worden.’’

Op 15 en 16 december staan de 
studenten met de Pannenwand 
op de Winterfair in Alkmaar. Maar 
uiteraard is de Pannenwand ook 
te bestellen op www.pannen-
wand.nl

Banenzwemmen innovatief en interactief
Regio - Het 50-meterbad van 
zwembad Hoornse Vaart in Alk-
maar wordt niet alleen door 
zwemverenigingen als training- 
en wedstrijdlocatie gebuikt, ook 
vele recreanten zijn hier dage-
lijks te vinden voor hun zwem-
training. Alkmaar Sport speelt 
hier op in: Boven het 50-meter-
bad heeft zij een innovatief LED-
scherm bevestigd waarop zwem-
mers met behulp van een MyLaps 
transponder direct hun snelheid 
en banen kunnen bijhouden. 

Het LED-scherm werd onlangs 
geopend door Marcel Verhage, 
regelmatige banenzwemmer in 
het 50-meterbad. Hij zwom de 
eerste 100 metertijd in 1.54.69 se-
conden waarmee het scherm of-
�cieel in gebruik werd genomen. 
Marcel is dagelijks in het 50-me-
terbad te vinden om zijn condi-
tie op peil te houden. ,,Geweldig, 
deze innovatie! Eerder zagen al-
leen de trainers de tijden op een 
computerscherm, nu kan ook de 
zwemmer ín het bad direct zijn of 
haar resultaat teruglezen. Het is 
goed om te weten of er nog voor-
uitgang is door de jaren heen,’’ al-
dus de enthousiaste recreant tij-
dens de opening van het scherm. 

,,Ervaring leert dat dit enorm mo-
tiveert en trainen een stuk leuker 
maakt.’’ Trainingstijden kunnen 
ook een pc gevolgd worden via 
sporthive.
Zwemmers kunnen de MyLaps 
transponders niet alleen gebrui-
ken tijdens hun trainingen in het 
50-meterbad. De gemeente Alk-
maar is uniek in Nederland door-
dat hier op meerdere locaties met 
dezelfde chip kan worden ge-
sport. Naast het 50-meterbad kan 
er met de chip worden getraind 
op de wielerbaan in Sportpaleis 

Alkmaar, op de 400-meterbaan 
van ijsbaan De Meent Bauerfeind 
en bij het hardloopparcours in 
park de Groene Voet. 

Klanten kunnen bij de receptie 
van zwembad Hoornse Vaart gra-
tis een Mylaps chip lenen. Tegen 
inlevering van een identiteitsbe-
wijs kunnen zwemmers de trans-
ponder uitproberen. Een trans-
ponder aanscha�en kan bij For-
tySix Sports in De Meent Bauer-
feind of op www.Mylaps.com. 
(Foto: aangeleverd)

Kerst bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
Regio - In de kersttijd heerst er op 
het Heiligdom Onze Lieve Vrouw 
ter Nood in Heiloo altijd een bij-
zondere sfeer. De natuurlijke om-
geving van het park leent zich 
hier ook uitermate voor. In de Be-
devaartkapel wordt een mooie 
kerststal met groep geplaatst en 
ook het Oesdom wordt helemaal 
in de sfeer gebracht. Mensen ko-
men in deze periode graag even 
wandelen in het park en wat mij-
meren/ bidden in de kapellen om 
de boodschap van de kersttijd 
meer tot zich te laten doordrin-
gen. Vanaf 10 december zal het 
Oesdom ook doordeweeks ge-
opend zijn.
Op zondag 16 december ver-
zorgt het Opmeers Vocaal Ensem-
ble een kerstconcert in de Bede-
vaartkapel van het heiligdom. 
Het ensemble bestaat uit zestien 
geoefende zangers en zangeres-
sen, die vaak optreden in de kop 
van Noord-Holland. Een mooie 
gelegenheid om in de kerstsfeer 
te komen met toepasselijke mu-
ziek. Klassieke stukken zoals Can-
tique de Noël, Maria Wiegenlied, 
het prachtige Noël van Gounod, 
koorwerk uit de Elias van Men-
delssohn en een heel bijzonder 
Ave Maria van Gomes. Dit alles en 
verder natuurlijk de traditionele 
Carols zullen de bezoekers zeker 
verrassen. Kortom, een feestelijk 
kerstfeest. De toegang is vrij. 
Op 25 december, Eerste Kerst-
dag, zal er Kerst-Inn zijn in het 

Oesdom van 14.00 tot 16.00 uur; 
een gezellige kerstsfeer met mu-
ziek en warme chocolademelk. 
Om 15.00 uur zal er dan Kindje 
Wiegen zijn in de Bedevaartka-
pel voor de allerkleinsten. In Het 
Oesdom zijn naast ko�e, thee, 
chocomel, koek en andere lek-
kernijen ook boeken en devoti-
onalia te koop en voor de Kerst 
mooie kerstcadeaus. Hieronder 
een overzicht van de vieringen en 
activiteiten in de kersttijd op het 
heiligdom:
Zondag 16 december: kerstcon-
cert Opmeers Vocaal Ensemble, 
14.00 uur Bedevaartkapel.
Maandag 24 december: kerst-

nachtwake, 21.00 H. Mis met Ubi 
Caritas.
25 december: Hoogfeest van 
Kerstmis, Eerste Kerstdag, 10.30 
uur H. Mis met Ubi Caritas. 14.00 
-16.00 uur Kerst-Inn met om 
14.30 uur Kindje Wiegen.
26 december: Tweede Kerstdag, 
10.30 uur H. Mis. Hoofdcelebrant 
Mgr. Hendriks.

Kijk voor verdere informatie op 
de website: olvternood.nl, of  ga 
de komende weken even langs 
bij het Oesdom voor nadere infor-
matie. Ondanks wegwerkzaam-
heden is het heiligdom gewoon 
bereikbaar.

De Meisjes met de Wijsjes 
in Cultuurkoepel Heiloo
Regio - Op kerstavond in de Cul-
tuurkoepel ‘De Meisjes met de 
Wijsjes’, dé Nederlandse vocal-
popgroep die sinds 2015 de har-
ten van het publiek verwarmt 
met de heerlijke nostalgie van 
het Nederlandstalige lied. Na af-
loop staat het kerstbrood klaar. 
Met kerstbal na! Een unieke kerst-
avond voor het hele gezin. 
Arianne Abbestee, Simone Breu-
kink, Tessa Jimmink en Fardoe 
Swaanswijk klinken met hun vier 
verschillende stemmen als een 
sprankelend, fris en krachtig ge-
heel. Nederlandse klassiekers van 
toen tot nu blazen ze, met een 
theatrale knipoog, nieuw leven in 

door er een unieke, vierstemmige 
draai aan te geven. Voor de pau-
ze nemen ze het publiek mee op 
reis door een vrolijk, eigenzinnig 
en theatraal muziekprogramma. 
Ze zingen bekende, Nederland-
se Wijsjes van toen en nu, maar 
vierstemmig. Ze zingen a capella 
en met begeleiding, versterkt en 
akoestisch. De tweede helft van 
hun optreden staat geheel in het 
teken van Kerst. 

Maandag 24 december in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Aanvang: 
20.15 uur. Kaarten: €19,50. www.
cultuurkoepelheiloo.nl (Foto: 
aangeleverd)

Letsa 
kerstlunch

Regio - De vereniging Let-
sa houdt op zondag 16 decem-
ber een kerstlunch om 13.00 
uur. Letsaleden kunnen een gast 
meenemen, zorgen zelf voor een 
heerlijke lunch en maken samen 
muziek en vertellen verhalen.
Wil men kennismaken met de-
ze actieve mensen die met elkaar 
hun diensten (computerles, yoga, 
massage, en allerlei anders) en 
spullen ruilen? Neem dan contact 
op via barbara.rolsma@gmail.
com, of bel de secretaris van Let-
sa, tel. 06-47027933.

Cursus 
‘Duurzaam 
Moestuinieren’
Regio - Groei & Bloei Midden-
Kennemerland organiseert een 
cursus ‘Duurzaam Moestuinie-
ten’. Deze cursus wordt verzorgd 
door Wessel van Schagen, erva-
ren volkstuinder, tevens oud-do-
cent tuinbouwkunde en biolo-
gie. Wessel geeft onder andere 
aandacht aan de volgende the-
ma’s: vruchtwisseling, de teelt 
van groente, bloemen en (klein)
fruit, zaaien, verspenen en ande-
re teelthandelingen, bemesting 
en compostering, ziekten en pla-
gen, nuttige en schadelijke orga-
nismen. De cursus vindt plaats op 
vijf maandagavonden en begint 
op 21 januari.
De cursus wordt gegeven in Hei-
loo. Voor nadere informatie even 
mailen naar wessel@vanschagen.
speedlinq.nl, 
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Rolstoelhandballers 
winnen brons op EK
Castricum - Het Nederlandse Rol-
stoelhandbalteam heeft in Por-
tugal de Europese titel helaas 
niet kunnen prolongeren. Toch 
zijn bondscoach Piet Neeft en 
het team meer dan tevreden met 
het behaalde resultaat. Door het 
(nieuwe) puntensysteem voor 
spelers stond de ploeg, meer dan 
het lief was, met slechts vier veld-
spelers en de keeper in het veld. 
Deze mededeling kreeg het team 
op de wedstrijddag te horen, wat 
een hoop onrust met zich mee 

bracht, omdat alle geoefende tac-
tiek overboord kon worden ge-
gooid. Het puntensysteem bete-
kende voor het Nederlands team 
een beperking in de wisselmoge-
lijkheden, omdat er maar 24 pun-
ten in het veld mogen staan. Van 
CSV Handbal uit Castricum deden 
Joyce van Haaster, Martijn Dok-
kum, Mieke van Chastelet en Bart 
Neeft mee.
Ondanks deze tegenvaller ging 
het team vol zelfvertrouwen de 
openingswedstrijd in tegen Por-

Jort Kaandorp velt Alkmaarsche Boys: 1-2
Castricum - Met twee tre�ers in 
de dying seconds van zowel de 
eerste als de tweede helft was het 
aanvoerder Jort Kaandorp die Vi-
tesse even zo vaak aan de lei-
ding hielp. En omdat Alkmaar-
sche Boys afgezien van het begin 
van de tweede helft zo goed als 
niets meer had in te brengen was 
die tweede tre�er ook meteen 
beslissend voor de magere ze-
ge van Vitesse in Alkmaar. Boven-
dien bracht hij met die twee tref-
fers zijn totaal op dertien goals 
uit elf duels en nam daardoor ook 
de leiding over als topscorer in de 
derde klasse B.
De eerste helft viel er niet zoveel 
te genieten in Alkmaar. Het was 
een rommelige pot voetbal met 
veel fouten over en weer. Robin 
Bakker en Rutger Balm zorgden 
wel voor gevaar maar zagen hun 
kansen niet slagen. Vlak voor rust 
viel dus de openingstre�er. Na-
dat de bal uit een corner van Vi-
tesse was weggewerkt bracht de 
16-jarige Tim de Koning, die dit 
keer van trainer Thijs Sluijter in 
de basis mocht starten, de bal 
met een e�ectvolle boogbal op-
nieuw hoog in het strafschopge-
bied. In een mêlee van spelers re-
ageerde Jort Kaandorp het meest 
alert: 0-1. 
Omdat Vitesse na rust allesbe-
halve scherp startte kon er niet 
lang worden genoten van die 
voorsprong. Al na enkele minu-
ten volgde na een onnodig weg-
gegeven uitbal een voorzet van-

af de linkerkant die bij de twee-
de paal kon worden binnenge-
tikt. Het duurde even voordat Vi-
tesse zich wist te herpakken maar 
geleidelijk aan werd de druk op 
de Alkmaarse formatie opge-
voerd. In de zestigste minuut 
leek de thuisploeg al te gaan be-
zwijken na een vloeiende com-
binatie dwars door het midden 
maar spits Nick van de Ven zag 
zijn uithaal van dichtbij van het 
lichaam van keeper Jesse Belle-
kom afspatten. Vijf minuten la-
ter werd uit een soortgelijke aan-
val wel gescoord maar die tre�er 
werd terecht wegens buitenspel 
afgekeurd door de goed leiden-
de scheidsrechter Mahabali. Kort 
daarna schoot Robin Bakker nog 
twee keer bijna. raak, eigenlijk 
moest die beslissende tre�er wel 
gaan vallen, maar dat gebeurde 
pas in de extra tijd. Opnieuw an-
ticipeerde Jort Kaandorp uitste-

kend op een perfect steekballetje 
van Rutger Balm en stond met-
een oog in oog met keeper Belle-
kom. Die was opnieuw kansloos 
op zijn harde inzet: 1-2. Niet veel 
later klonk het laatste �uitsig-
naal en kwam Vitesse alleen aan 
de leiding in de derde klasse. Dit 
omdat concurrent Hercules Zaan-
dam verrassend verloor in en te-
gen Bergen. 
Door deze zege heeft Vitesse drie 
punten voorsprong op de num-
mer twee, zodat door het doel-
saldo de titel “winterkampioen” 
al verdiend is! Komend weekend 
kan deze “titel” echter extra glans 
worden gegeven als ook de der-
by thuis tegen plaatsgenoot Lim-
men succesvol wordt afgerond. 
Voldoende reden derhalve om 
de eerste seizoenshelft zondag-
middag feestelijk af te sluiten met 
livemuziek op de Puikman! (Foto: 
aangeleverd)

tugal. Deze partij werd helaas 
verloren met 12-9. nederland ver-
sloeg daarna wel de Hongaren 
met 11-7.
Na een goede nachtrust stond de 
wedstrijd tegen Kroatië op het 
programma, de wedstrijd voor 
een plek in de �nale. Ook de Kro-
aten begonnen sterk aan de wed-
strijd en stonden al snel met 5 
punten voor. De Nederlandse 
leeuwen toonden veerkracht en 
vochten zich sterk terug tot een 
ruststand van 7-8. In de tweede 
helft kwam Nederland voor het 
eerst op gelijke hoogte bij stand 
van 10-10. En bij 11-10 zelfs op 
voorsprong. De laatste minuten 
was het zeer spannend met sco-
res om en om, toch wisten de Kro-
aten te winnen met 14-15. Helaas 
geen �naleplek dit keer voor Ne-
derland, wat zeker even verwerkt 
moest worden. 
Dee kleine �nale, weer tegen 
Hongarije, wonnen de Neder-
landers met 13-5, met de veer-
kracht en positieve insteek van 
de ploeg hebben de Nederlan-
ders de bronzen medaille kunnen 
bemachtigen. Uiteindelijk heeft 
Portugal in de �nale ruim gewon-
nen van Kroatië. 

De ploeg is trots dat hun keepster 
Joyce van Haaster van CSV hand-
bal, die voor de derde keer op rij, 
verkozen is tot beste keepster van 
het Europees Kampioenschap! 
(Foto: Fotocobi.nl)

Schoolzwemwedstrijden afgerond
Castricum - Na de zomervakan-
tie is in het zwembad De Wit-
te Brug te Castricum het school-
zwemmen weer begonnen. Een 
aantal groepen van drie scho-
len komt het hele jaar zwemmen 
en heeft het eerste gedeelte van 
dit schooljaar afgesloten met de 
Castricumse kampioenschappen 
schoolzwemmen.
De groepen van de Juliana van 
Stolbergschool, de Klimop en de 
Montessorischool hebben tijdens 

de eigen schoolzwemtijd hun ge-
zamenlijke klassenwedstrijd ge-
zwommen, waarbij niet het in-
dividuele, maar het groepsresul-
taat het belangrijkst was. Steeds 
in kleine groepjes van vijf of zes 
deelnemers werd zo snel moge-
lijk een baan schoolslag gezwom-
men. Door de jury (de zwemin-
structeurs) en hulp van de on-
derwijzers zijn de resultaten per 
groep bijgehouden. Iedere leer-
ling heeft één keer op tijd ge-

zwommen, waarbij de wedstrijd 
voor de hele klas als (h)echte 
groep was. In de weken voor en 
na de herfstvakantie hebben de 
groepen vol enthousiasme ge-
zwommen, elkaar aangemoe-
digd en per groep hun tijd neer-
gezet met groep 6 van de Juliana 
van Stolberg en groep 5 van de 
Montessori als winnaars. Als prijs 
mogen zij met de hele klas bin-
nenkort op een zaterdagmiddag 
komen vrijzwemmen. 

Lorenzo van Riet snelt met Dennis de 
Borst naar overwinning in Zandvoort 500
Castricum - Lorenzo van Riet 
kende dit jaar een verdienstelijk 
debuutseizoen in de autosport 
in de Ford Fiesta Sprint Cup. Vorig 
weekend maakte de Castricum-
mer kennis met een andere tak 
van autosport. Tijdens de Zand-
voort 500, de traditionele ope-
ning van het Winter Endurance 
Kampioenschap, verving hij zijn 
geblesseerde vader Pim van Riet 
en samen met Dennis de Borst 
boekte de formatie van het Febo 
Racing Team een fraaie overwin-
ning. In de Seat Cupra TCR was de 
voorsprong op Team Bleekemo-
len groot.
Het rijden in de Seat Cupra 
was wel wat anders dan Loren-
zo het hele jaar in de Ford Fie-
sta heeft gedaan. Daarbij was de 
endurance race over bijna vier 
uur natuurlijk langer dan hij ge-
wend was. ,,Eigenlijk ging het 
heel makkelijk. Het autootje ligt 
heel goed op de weg. Dan is het 
een kwestie van meters maken en 
het ging steeds beter.”
Dennis de Borst  was uiteraard 

zeer tevreden met de overwin-
ning en het rijden van ‘invaller’ 
Lorenzo. ,,De laatste twee win-
ters heb ik met Pim het WEK ge-
wonnen en nu pak ik met Loren-
zo direct een overwinning. Dat 
is mooi natuurlijk. Lorenzo heeft 
het heel goed waargenomen. Het 
is natuurlijk heel wat anders dan 
de Ford Fiesta Cup. Wat betreft 

de besturing, de grip en in weg-
ligging is het beter vergelijkbaar 
met karten en daar heeft Lorenzo 
natuurlijk veel ervaring in.”

Lorenzo weet nog niet wat hij 
in 2019 gaat doen, maar zeker is 
dat hij gaat racen. In welke klasse 
wordt deze winter bekeken.  (Fo-
to: Bas Kaligis)

Vredeburg verpulvert Bakkum
Limmen - Het eerste team van SV 
Vredeburg speelde vrijdag 7 de-
cember het beladen bondsduel 
tegen de buren van SV Bakkum. 
Op dezelfde avond stond ronde 
twaalf van de interne competitie 
op het programma.
Vredeburg 1 kon bij winst de kop 
van ranglijst grijpen. Bakkum 
daarentegen wachtte nog op de 
eerste matchpunten en strijdt al 
tegen degradatie. Sandra Hollan-
der gaf voor Vredeburg het goe-
de voorbeeld door haar tegen-
stander Peter Siekerman - die 
nota bene over honderd rating-
punten meer beschikt - gedeci-
deerd te verslaan. Jos Admiraal 
kon al vroeg in zijn partij tegen 
Gren Noteboom met de dame 
inslaan op b2 en aldus een win-
nende voortzetting creëren. Ed 
Stolp tekende voor de 3-0. Hij ver-
sloeg Jacob Bleijendaal. Harold 
Ebels kreeg in het remise-achti-
ge eindspel zomaar een paard ca-

deau van Rob Gallenkamp en had 
geen moeite het verkregen voor-
deel uit te schuiven. Ook Bert Hol-
lander pro�teerde van een mis-
rekening van zijn tegenstander 
Pim Ho�. Niels Hageman stelde 
zich tevreden met een half punt-
je tegen de sterke Han Kempe-
rink. Bob Stolp boekte een in-
drukwekkende zege tegen Arno 
Schlosser. Tenslotte wist kopman 
Luc Janssen met knap spel zijn b-
pion naar de overzijde te lood-
sen en zodoende het punt te ver-
overen van Henk van der Eng: 7,5-
0,5! Een kniesoor zal stellen dat 
de uitslag enigszins ge�atteerd 
was, maar niettemin was sprake 
van een historische avond. De on-
voorstelbare zege brengt Vrede-
burg op zeven matchpunten na 
vier bondsduels. 
In de interne competitie deed Hi-
dde Ebels goede zaken door met 
zwart de sterke Gertjan Hafkamp 
te verslaan. Ebels handhaaft zich, 

achter de ongenaakbare koplo-
per Janssen, op een fraaie tweede 
plaats. Dick Aa�es won op knap-
pe wijze van de taaie Tars Wan-
ders, terwijl zijn zoon Remi Aaf-
jes bepaald niet minder scoor-
de door Barry Blekemolen te ver-
slaan. De echtelieden Bert van 
Diermen en Marlies Sturk trof-
fen elkaar aan weerszijden van 
het schaakbord. In deze context 
bleek de vertegenwoordigster 
van het spreekwoordelijke ‘zwak-
ke geslacht’ toch echt de sterkste! 
Jaap Limmen rekende vlot af met 
Robin Rommel, die niet zijn beste 
vorm vertoonde. Hans de Goede 
verslikte zich in de snel en sterk 
spelende Samer Alrayes.
Komende vrijdag speelt het zestal 
van Vredeburg 2 een bondsduel 
tegen Excelsior 2 uit Heemskerk. 
Vredeburg 3 ontvangt Caïssa 4 
uit Hoorn en Vredeburg 4 reist af 
naar Sint Pancras voor een tre�en 
met Opening ’64 4. 

Wind spelbreker bij voetbaltopper
Castricum - De wedstrijd HBOK - 
FC Castricum is dit weekend on-
beslist gebleven. Het hoofdveld 
bij HBOK was afgekeurd en er 
werd uitgeweken naar het naast-
gelegen kunstgrasveld. Dit veld 
lag totaal onbeschut midden in 
de weilanden van Zunderdorp, 
wat met een stra�e windkracht 7, 
moeilijk bespeelbaar werd.
Voordat de wedstrijd begon werd 
traditioneel de klompen uitge-
deeld aan FC Castricum door 
HBOK (Het Begon Op Klompen). 
De beide keepers moesten ex-
tra alert zijn op harde en indraai-
ende ballen. In de eerste helft 
had FC Castricum de wedstrijd 
goed onder controle. Achterin 
stond het als een huis, de twee-
de bal was telkens voor FC Cas-
tricum. Het was dan ook pas in 
de 51ste minuut dat FC Castri-
cum op voorsprong kwam. Se-

bastiaan Weber veroverde de bal 
in de zestien en speelde hem 
naar Elario Zweet die hem snoei-
hard inschoot. Nog geen twee 
minuten later was er een aanval 
van HBOK die door Danny Bur-
ger er knap werd uitgetikt. Ver-
volgens een snelle aanval van 
FC Castricum, waar Elario Zweet 
zijn schot gepareerd zag wor-

den door de keeper van HBOK.                                                                                                                           
In de 67ste minuut was het Naill 
Raben die voor HBOK de gelijk-
maker maakte, hij was net daar-
voor door de trainer ingebracht 
(gouden wissel). In het laatste 
half uur waren er kansen voor 
beide teams maar werden deze 
door de sterk keepers soms op 
katachtige wijze eruit getikt. De 
sterk �uitende scheidsrechter liet 
uiteindelijk zeven minuten langer 
de wedstrijd door gaan, maar dit 
mocht geen winnaar opleveren. 
Gezien de wedstrijd een terech-
te gelijkspel.

Door de winst van Purmersteijn 
bij Sporting Andijk met 3-1 ne-
men zij het stokje weer over van 
HBOK. FC Castricum staat keurig 
op de derde plek met twee pun-
ten achterstand op de koploper. 
(Foto: aangeleverd)

Man raakt macht over stuur kwijt
Castricum - Vorige week maan-
dagochtend rond 07.00 uur kwam 
er een melding binnen bij de poli-
tie dat een auto op zijn kop lag op 
de Heereweg. Ter plaatse was de 
bestuurder al uit de auto en leek 

niks te mankeren. Voor alle zeker-
heid is de bestuurder onderzocht 
door ambulancepersoneel, maar 
hij hoefde niet mee naar zieken-
huis.
De bestuurder mocht nog even 

blazen en deze blies een ‘P’. Hij 
verklaarde in de berm geraakt te 
zijn en vervolgens de macht over 
het stuur kwijt te zijn geraakt. 
Hierdoor belandde hij onderste-
boven in het weiland.

Afzwemmers in de maand november
Castricum - Elke woensdagmid-
dag wordt tussen 16.00 en 17.00 
uur voor een diploma afgezwom-
men in zwembad De Witte Brug. 
In november hebben 69 kandida-
ten een zwemdiploma gehaald.
Op 14 november werd door een 
groep van maar liefst 32 kandi-
daten voor het A-diploma afge-
zwommen. Noah Asagbo, Sam 
Asagbo, Julius Bosman, Mia Bra-
kenho�, Otis Brasser, Rogier Dek-
ker, Bodine Eijgenberger, Ryan 
van der Eng, Nora Groenendal, 
Gabe de Groot, Ted de Haan, Ju-
liette Hamming, Saar de Heer, Mi-
lou van der Heide, Pelle Heide-
man, Julia de Jager, Noud Kaan-
dorp, Teun Kalter, Suus Karsten, 
Bram Kranenburg, Cagdas Mavu, 

Pien Molenaar, Roos Nijsen, Ju-
liet Raats, Boris Santis Nolet, Clai-
re Santis Nolet, Alexander Sere-
ke, Tibo Thijs Slot, Luuk Veeren, 
Siem van Velzen, Fien Wouda  en 
Nabeel Zouriky deden alle onder-
delen goed en namen heel trots 
hun eerste échte zwemdiploma 
in ontvangst!
Woensdag 21 november is er 
door 25 kandidaten afgezwom-
men voor het B-diploma. Alle ei-
sen voor dit diploma zijn goed 
afgelegd door: Nahar Alsadaka, 
Poppy Baltus, Saar Bekkering, 
Sven van den Berg, ben van den 
Bosch, Luuk Castricum, Jarno van 
Dodewaard, Marijn Fatels, Mark 
Herijgers, Puck Huisman, Siet-
se de Jong, Marlin Kaandorp, Di-

nand Konings, Elin Kooijman, 
Britt Kool, Mats Meister, Rachel 
Nijweide, Levi van Opstal, Tess 
Renckens, Jazz van Rhijn, Fenna 
Slooves, Madelief Snuif, Djimmer 
Tervoort, Maud Weijers en Mirte 
Zonneveld.
Woensdag 28 november heeft 
een groep van 12 kandidaten hun 
Zwem ABC compleet gemaakt 
door aan alle eisen voor het C-
diploma te voldoen. Elina Bodar, 
David Burger, Carolina Correia, 
Nesta Jose�na, Rosa Jose�na, Sa-
ra Lute, Sietske Oudejans, Ifke 
van der Plas, Fleur Reinders, Gijs 
Sloop, Teun Spil en Dorus Stee-
man hebben hun conditie, kracht, 
uithoudingsvermogen en zwem-
vaardigheid verbeterd.
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Winter-lichtjes-wandeling
Regio - Op zaterdag 22 decem-
ber organiseren Dorpshuis ‘de 
Horn’ en de kerk van Krommenie-
dijk weer gezamenlijk een winter-
lichtjes-wandeling. Tussen 17.30 
uur en 19.00 uur is de start met 
een welkomstdrankje op de Uit-
weg 104. Hier kan men een bon-
nenboekje kopen waarmee langs 
de route lekkere drankjes en hap-
jes zijn te krijgen. De wandeling 
gaat tot aan de kerk en op de te-
rugweg kan iedereen nog even 
napraten in het dorpshuis. De 
route wordt opgeluisterd door 
verschillende muziek- en zang-
groepen. Voor de kinderen zijn er 
diverse activiteiten onderweg. 
Strippenkaarten kosten na reser-
vering slechts € 5,- voor volwasse-

nen en € 2,50 voor kinderen. Kom 
zoveel mogelijk lopend of op de 
fiets naar Krommeniedijk, want 
parkeren is lastig. De organisatie 
wil natuurlijk zo weinig mogelijk 
auto’s op het dorp deze avond.
Reserveren is sterk aan te raden. 
Alleen dan kunt u verzekerd zijn 
dat u ook alle hapjes en drank-
jes krijgt. Reserveren kan tot en 
met 15 december via kerkvank-
rommeniedijk@live.nl of door 
een brie�e in de bus te gooien 
op Krommeniedijk 30. Vermeld 
naam, adres, telefoonnummer en 
het aantal volwassenen en kinde-
ren. Dan liggen de bonnenboek-
jes voor u klaar op 22 december. 
Wandel gezellig mee en zorg dat 
u zelf feestelijk verlicht bent. 

Winterwandeling:
Heilooër Bos in winterrust
Regio - In de winter heerst er een 
zekere rust in de natuur, zo ook in 
het Heilooër Bos. De loofbomen 
zijn kaal, er zijn weinig vogels en 
er bloeit nauwelijks iets. Toch is 
het niet alleen maar ‘pauze’ in de 
natuur. Wie goed oplet ziet dat 
de lente al wordt voorbereid. Tus-
sen de dorre bladeren komt het 
groen van het �uitenkruid op, of 
kleine ronde blaadjes van speen-
kruid. En aan de bomen zijn de 
knoppen te zien waaruit later de 
bladeren tevoorschijn komen.

Hoewel minder opvallend, gaat 

het leven in het bos dus gewoon 
door. 
Dit alles gaat men bekijken tij-
dens de maandelijkse IVN-na-
tuurwandeling op zondag 16 de-
cember. Het wordt een stevige 
winterwandeling. De start is om 
10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg in Heiloo. 
Duur: ongeveer twee uur. Een do-
natie (richtlijn 2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld. Voor meer inlich-
tingen: IVN-Heiloo@hccnet.nl of 
bel 072-532 5110. Opgave vooraf 
is niet nodig. Zie ook:  www.ivn.
nl/nkl/ (Foto: Paul ten Have)

Nieuwe kunstexpositie 
in Alkmaars ziekenhuis
Regio - De kunstcommissie Kunst 
als Medicijn (KAM) organiseert 
kunstexposities in Noordwest 
Ziekenhuisgroep, locatie Alk-
maar. Voor de maanden decem-
ber en januari is de KAM er we-
derom in geslaagd een interes-
sante, nieuwe expositie te orga-
niseren.
In de gang 130 hangt werk van 
Claudia Schmit. Haar schilderij-
en zijn in verschillende stijlen ge-
schilderd, altijd kleurrijk, niet te 
precies en een beetje mysterieus. 
In het Stiltecentrum hangt werk 
van Joke de Vries. Het zijn por-
tretten, landschappen en stille-
vens, in acryl, aquarel en olieverf, 
met een voorkeur voor acryl en 
een voorliefde voor portretten. 
Ruurd Dijkstra exposeert met zijn 
werk in de gang 040. De onder-
werpen zijn geheel of gedeelte-
lijk uit zijn fantasie ontsproten, 
maar waar vaak toch iets uit het 
verleden tevoorschijn komt heb-
ben zijn voorkeur. Aan de wan-
den bij de rode trap hangen de 
schilderijen van Connie Fransen.   
De schilderijen van Connie ver-
tellen een verhaal over werel-
den van natuur en ontmoetingen 
waarin ruimte voor fantasie van 
de kijker overblijft. Niet alles is in-
gevuld of opgevuld. 
In de vitrines bij de rode trap de 
serie ‘Object Trouvés’ van Frida 
Badoux. Het is een verzameling 
melancholieke assemblages die 
zijn samengesteld uit tweede-
handse, en gevonden voorwer-
pen, het ‘drijfhout van de mas-
sacultuur’. In de vitrines bij de 
hoofdingang en tegenover 035 
werk van Willy Vijn. 
De KAM heeft ook een eigen col-
lectie. Uit deze collectie staan een 
aantal beelden en keramiek in 
de vitrines bij de ingang Metius-
gracht zichtbaar over twee we-
ken.

 Aan de wanden Metiusgracht zij-
de en de tussenhal hangen foto’s 
van Yoeri Custers. De foto’s tonen 
de wereld van vergane glorie. De 
schoonheid van verval, de waar-
de van materialisme welk we zo-
maar verwaarloosd hebben.

Een portret geschilderd door Joke 
de Vries (foto: aangeleverd)

Werk van Ruurd Dijkstra (foto: 
aangeleverd)

Regio - Tijdens de kerstperio-
de is de expositie ‘uit hout gebo-
ren’ van de Russische kunstenaar 
Vladimir Bakun te zien in het ge-
meentehuis van Heemskerk. Het 
is een expositie van Stichting Kijk! 
Heemskerk. 
Bakun (1965), geboren in Zuid-
Siberië, groeide op in de werk-
plaats van zijn vader en maakte 
zo kennis met het ver�jnde Rus-
sische houtsnijwerk. Na zijn mid-
delbare school en de hoge tech-
nische school volgde hij op de 
volksuniversiteit van Moskou een 
tweejarige opleiding houtbewer-
ken. Hij bewerkte hout gevonden 
langs de Siberische rivieren. In de 
jaren negentig, op zoek naar een 
beter leven, vertrok hij naar Ne-
derland en vestigde zich in IJmui-
den.
In IJmuiden zocht hij naar wrak-

hout, afgebroken boomtakken 
en verzamelde restanten planken 
van houtbewerkingsbedrijven. 
Hij ontwikkelde een unieke tech-
niek waarbij hij de kern van hout, 
vol nerven en groeilagen, weet 
bloot te leggen. Zijn houtobjec-
ten zijn het resultaat van een lan-
ge zoektocht naar het hart en 
de diep liggende geheimen van 
hout.

De expositie wordt zaterdag 15 
december om 14.00 uur geopend 
door wethouder Aad Schoorl in 
de hal van het gemeentehuis 
Heemskerk. Tijdens de feeste-
lijke opening zal het Byzantijns 
koor Perezwon, onder leiding van 
Chris Jobse, een deel van hun re-
pertoire ten gehore brengen. De 
expositie is tot 11 januari te zien. 
(Foto: aangeleverd)

In gemeentehuis Heemskerk
Expositie ‘uit hout geboren’

Winters misdaadmysterie
Regio - De donkere kerstdagen 
kunnen niet zonder een goed 
boek, vindt Anne van Doorn. Hij 
is de schrijver van de detectivero-
man ‘De ouders keerden niet te-
rug’ dat speciaal voor deze feest-
dagen voor 5 euro te koop is. Het 
verhaal gaat over een oude, on-
opgeloste moordzaak die zich 
afspeelde in het Noordhollands 
Duinreservaat. Door de winter-
se sfeer past ‘De ouders keerden 
niet terug’ goed bij het jaargetij-
de. Verkrijgbaar bij de plaatselijke 
boekhandel en online.
In ‘De ouders keerden niet terug’ 
gebruikt Anne van Doorn ver-
schillende bestaande locaties in 
Noord-Holland, zoals begraaf-
plaats Eikenhof in Heemskerk, 
gasterij Kruisberg, het politiebu-
reau in Castricum, de duinen bij 
Castricum aan Zee en een uitge-
brande �at in Alkmaar. Deze de-
cors worden gebruikt in een in-
ternationaal misdaadmyste-
rie met verwikkelingen rondom 
Irak (Saddam Hoessein), Albanië 
en Kosovo. De onopgeloste zaak 
staat bekend als de Heemskerker 
Duinmoord.
Anne van Doorn debuteerde met 
dit boek in 2017. Sindsdien publi-
ceerde hij nog een detectivero-
man en een groot aantal korte-

re verhalen die zich op verschil-
lende plekken in Nederland af-
spelen. Alle verhalen maken deel 
uit van een serie over Lowina de 
Jong en Robbie Corbijn van een 
particulier recherchebureau. In-
spiratiebronnen van de auteur 
zijn Agatha Christie en Arthur Co-
nan Doyle. Meer informatie over 
deze Nederlandse auteur is te 
vinden op http://www.annevan-
doorn.be/. (Foto: aangeleverd)

De mannen van Bald terug 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Johannes Dopmeijer, 
Johan Kruizinga en Menno Bruin 
zorgen vrijdag 21 december voor 
een avond lekker meezingen, stil 
luisteren en af en toe een kippen-
velmoment.
Zij vinden veel inspiratie in de 
meerstemmige muziek van bands 
als de Eagles, the Byrds, CSNY en 
the Beach Boys. Maar ook songs 
van Jackson Browne, James Tay-
lor en enkele eigen composities, 
worden prachtig vertolkt door de 
mannen van Bald. Bald speelt de-

ze avond in plaats van Karlijn Lan-
gendijk die haar concert helaas 
moest annuleren.
De voorstelling start om 20.15 
uur. De toegangsprijs is € 15,-
, vrienden van de Zwaan Cultu-
reel krijgen € 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog beschik-
baar), of via de online kaartver-
koop. Voor meer informatie en 
andere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cultureel. 
(Foto: aangeleverd)

Expositie Theo Leering 
in ‘t Praethuys
Regio - De expositieruimte van 
inloophuis ‘t Praethuys in Alk-
maar is vanaf 13 december inge-
richt met het prachtige werk van 
schilder Theo Leering. Belangstel-
lenden zijn tijdens de opening, 
maar uiteraard ook daarna tijdens 
de openingsuren van ‘t Praethuys 
van harte welkom. 
De thema’s in het werk van Lee-
ring springen van de hak op de 
tak. Zoals hij binnen de muziek 
van verschillende genres houdt, 
geniet hij ook van de vele stro-
mingen binnen de schilderkunst. 
Hij wisselt fantasierijke, absurdis-
tische werken af met schilderijen 
waarin de lichtval en de schoon-
heid van de schaduw centraal 
staan. Binnen deze wisseling is 
wel duidelijk zijn stijl en kleuren-
palet te herkennen.
Aanvankelijk tekende Leering 
veel met potlood en houtskool, 
voornamelijk portretten. Na de 
middelbare school begon hij met 
olieverf te schilderen en kon hij 
zijn ideeën op een mooie en in-
tense manier vorm geven.

De opening van de expositie is op 
13 december van 16.30 tot 17.30 
uur in ’t Praethuys aan de Wester-
weg 50 in Alkmaar. De entree is 
gratis. (Foto: aangeleverd)

‘Van de koele meren des 
doods’ in De Vest
Regio - Na het prachtige Eli-
ne Vere komt Ger Thijs met een 
waardige opvolger naar de Ne-
derlandse theaters: de Neder-
landse literaire klassieker ‘Van de 
koele meren des doods’ van Fre-
derik van Eeden. De toneelbe-
werking van het verhaal over de 
zoektocht naar ware liefde is op 
22 december in de Grote Zaal van 
TAQA Theater De Vest te zien. 
Van de koele meren des doods 
vertelt het verhaal van Hedwig 
de Fontayne; een jonge, gevoe-
lige vrouw uit een aristocratisch 
milieu die op zoek is naar geluk. 
In de hoop innerlijke rust te vin-
den, blijft zij zoeken naar de man 
die haar de zin in het leven te-
rug kan geven. Hierbij wordt haar 
verlangen om moeder te wor-
den steeds groter. De titelrol in 
dit meeslepende en tijdloze ver-
haal wordt gespeeld door Hanne 
Arendzen die zich eerder bewees 
in de titelrol in Eline Vere en re-

cent geprezen werd voor haar rol 
in Vele hemels boven de zevende. 
Naast haar o.a. Willem Voogd die 
vooral bekend is van zijn rol als 
Mees Kees.
Ger Thijs, regisseur van ‘Van de 
koele meren des doods’ werd on-
langs benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw 
voor zijn lange reeks indrukwek-
kende toneelbewerkingen en -re-
gies. De topcast die meespeelt in 
deze productie bestaat uit Han-
ne Arendzen, Reinier Bulder, Vin-
cent Croiset, Tijn Docter, Ella van 
Drumpt, Marliz van Til en Willem 
Voogd. 
‘Van de koele meren des doods’ 
is op zaterdag 22 december om 
20.15 uur te zien in de grote zaal 
van TAQA Theater De Vest. Toe-
gangskaarten kosten € 31,50 en 
kunnen worden gereserveerd via 
www.taqatheaterdevest.nl of via 
de kassa, tel 072- 548 99 99. (foto: 
Ben van Duin)



INFOPAGINA
Jaargang 19 • nummer 50 • 12 december

 

Agenda Raadsplein 20 december 2018

 

Agenda raadsinformatieavond 
13 december 2018

Spreekuren Collectieve 
zorgverzekering Minima

Als een school in het 
voortgezet onderwijs 
signaleert dat er iets 
aan de hand is met 
een jongere, is het 
belangrijk dat zij de 
weg naar jeugdhulp 
goed kunnen vinden. 
Hiervoor is een goede 
aansluiti ng nodig 
tussen jeugdhulp 
en het voortgezet 
onderwijs. De 
gemeenten in de regio 
Alkmaar tekenden 
hiervoor gezamenlijk 
een contract met de 
Sti chti ng Groeimee die 
hier de komende jaren 
jeugd- en gezinscoaches 
voor leveren. 

In 2015 is er een pilot gestart waarbij jeugd- en gezinscoaches scholen hielpen bij het signaleren 
van problemen, het geven van advies en het op weg helpen van jongeren en hun ouders naar 
hulpverlening in hun eigen gemeente. De pilot is naar tevredenheid verlopen en daarom wordt 
deze werkwijze nu voortgezet door het ondertekenen van dit contract. 

•  januari 2019:
   Nieuwjaarsbijeenkomst college van Burgemeester en wethouders van Castricum

Noteer in uw agenda
n Castricum worden regelmati g ballonnen en slagroompatronen (lachgas) gevonden op locati es 

waar vaak jongeren verblijven. Wij willen wijzen op de gevaren die het gebruik van ballonnen 
met lachgas met zich meebrengt. 

De inhoud van een slagroompatroon is disti kstofmonoxide (lachgas). Het lachgas wordt 
ge nhaleerd via een ballon. Dit gebruik geeft  een roes, een vervorming van de werkelijkheid in 
beeld en geluid en een gevoel van euforie. Lachgas is populair omdat het gemakkelijk en legaal 
verkrijgbaar is.

Risico’s
De risico’s na gebruik lijken te overzien maar heeft  zeker een risico voor de gezondheid. Lachgas 
gelijk inhaleren vanuit een patroon of gas  es is levensgevaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, 
mond, lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen. Gebruik van lachgas kan leiden tot 
zuurstoft ekort in de hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 

Wij vragen ouders of verzorgers dit onderwerp met hun kind te bespreken en hem of haar te 
wijzen op de gevaren en risico’s. 

eer informati e
Meer informati e over dit onderwerp vindt u op: www.brijderjeugd.nl en www.drugsinfoteam.nl

Lachgas: niet zonder gevolgen 

Like ons op Facebook

Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomst  
19.30 – 20.45 Presentati e over klimaatakkoord en impact voor de gemeente   
 Castricum door dhr. Diederik Samsom (voorzitt er klimaatt afel 
 gebouwde omgeving)  
21.00 – 22.30 Presentati e onderzoeksresultaten inzake zwemvoorziening Castricum 
 (deels besloten)   
 Raadswerkgroep  
21.00 – 22.30 Werkgroep sociaal domein  

Tijd Onderwerp 
 Commissies  
19.30 – 20.45 Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig N -locati e 
20.00 – 20.45 2e Financiele rapportage  
21.00 – 22.30 Duin & Bosch: brief college en moti es 
21.00 – 21.45 Moti e inzake onnodige verkeersborden
21.45 – 22:30 Commissie Algemene Zaken*
 1A Wijziging emeenschappelijke Regeling VV  HVC 
22.45 Raadsvergadering 
 Besluitvorming  
 A Gemeentelijk Rioleringsplan Castricum
 B Wijziging emeenschappelijke Regeling  VV  HVC 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 C Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig N -locati e 
      2e inanciële Rapportage (onder voorbehoud van    
     commissiebehandeling
  
nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 

gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.

Gemeenten tekenen voor aansluiten 
voortgezet onderwijs op jeugdhulp

Castricum:
• Cultureel centrum eesterhage, eesterduinweg 5 
• elke woensdag en donderdag tot 31 december  
• aanmelden via: zorgcheck-2018 (htt ps://www.univeregioplus.nl/aanmelden-zorgcheck-     
   2018-Alkmaar)
Heiloo:
• emeentehuis Heiloo, Raadhuisplein 1
• Donderdag 13 december
• 10.00-11.00 uur

De decemberfeestdagen staan weer voor de deur. Hieronder leest u op welke dagen onze dien-
sten gesloten zijn: 
• Dinsdag 25 en woensdag 26 december, Kerst
   emeentehuis, Sociaal eam en afvalbrengstati on zijn gesloten 
• Dinsdag 1 januari, ieuwjaarsdag
   emeentehuis, Sociaal eam en afvalbrengstati on zijn gesloten 

Afvalinzameling
Het afval zamelen wij rond de kerstdagen en de jaarwisseling voor sommige wijken op andere 
dagen in. Wilt u weten of er in uw wijk andere ophaaldagen zijn? Kijk dan in de App Afvalwijzer 
of op de website mijnafvalwijzer.nl. 
Lukt dit niet, dan kunt u bij de recepti e van het gemeentehuis vragen naar een geprint exem-
plaar. Heeft  u verder nog vragen, belt u dan ti jdens werkdagen tussen 8:00 en 17:00 met ons 
Klant Contact Centrum, 14 0251.

Openingstijden rond de decemberfeestdagen 

Op de foto vlnr de wethouders Yolan Koster (gemeente Bergen), Elly 
Beens (gemeente Heiloo), Rob Harti ngs van Sti chti ng Groeimee en 
wethouder Ron de Haan (gemeente Castricum).

Offi  ciële mededelingen 12 dedember 2018

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
301118 Pieter Kie  straat 20 in Castricum 
 het wijzigen van de hoofddraagconstructi e (WABO1801941)
011218 Dusseldorperweg 118 in Limmen 
 het bouwen van een schuur (WABO1801944)
 Chopinstraat 26 in Castricum 
 het kappen van een conifeer en een den (WABO1801945)
021218 Dorpsstraat 104 in Castricum 
 het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (WABO1801949)
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Offi  ciële mededelingen 12 dedember 2018

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

 Starti ngerweg 45 in Akersloot 
 het oprichten van een B&B (WABO1801948)
031218 Dorpsstraat 103 - 105 in Castricum 
 het plaatsen van een scheidingswand ten behoeve van het creëren van twee  
 woningen (WABO)1801954)
041218 Dusseldorperweg 8 in Limmen 
 het vergroten van de woning en het wijzigen van de voorgevel (WABO1801960)
 Oosterzijweg 6 a in Limmen 
 het bouwen van een schuur (WABO1801962)
051218 Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum 
 het bouwen van een bedrijfshal (WABO1801970)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
 • Vergunningsvrij Brahmslaan 1 in Akersloot 
    het uitbreiden van de berging en het plaatsen van een terrasoverkapping  
    (WABO1801645)
 • Vergunningsvrij Chopinstraat 26 in Castricum 
    het kappen van een conifeer en een den (WABO1801945)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
041218 De Hooge Belte 6 in Akersloot (A3154) 
 het bouwen van een woning (WABO1801682)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen 
te verlenen:
Datum Adres 
281118 Heereweg 36 in Castricum 
 het wijzigen van bestemming horeca naar wonen t.b.v. vier appartementen  
 (WABO1801288)
031218 Bakkummerstraat 111a in Castricum 
 het vergroten van de woning met een dakkapel op het voordakvlak   
 (WABO1801752) 
051218 Charlott e van Pallandtlaan 14 in Castricum 
 het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1801474)
061218 Thalia 33 in Limmen  
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1801736)

Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben besloten het volgende besluit vast te stellen:
Datum Adres 
281118 Heereweg 36 in Castricum 
 Vastelling hogere waarden verkeerslawaai voor de ten hoogste toelaatbare  
 geluidbelasti ng op de gevel

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen 
niet te verlenen:
Datum Adres 
041218 Rijksweg 90e in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel op de garage (legalisati e) ( WABO1801767)

051218 Visweg 14a in Limmen 
 het verbreden van de inrit (WABO1801640)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
061218 Gemeente Castricum 
 Verleende ontheffi  ng riet verbranden voor de periode van 5 jaar, ingaande  
 1 december 2018 tot 1 december 2023 nabij de Woude Staatsbosbeheer   
 Castricum verzenddatum besluit 6 december 2018 (APV1801096)
071218 Hempolder bij Akersloot 
 Verleende ontheffi  ng riet verbranden in de in de periode van woensdag 
 2 januari 2019 tot en met zaterdag 30 maart 2019, verzenddatum besluit 
 7 december 2018 (APV1801093)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

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

Op 6 september 2018 hebt u een melding gedaan van een klein evenement. Uit het door 
u ingevulde aanvraagformulier blijkt dat uw aanvraag voldoet aan de daarvoor gestelde 
voorwaarden voor een melding. Met deze brief bevesti g ik uw melding. De voorwaarden 
treft  u nogmaals aan bij deze brief.

Melding vuurwerkshow
Op grond van arti kel 2:25 van de algemene plaatselijke verordening Castricum is er melding 
gedaan van een klein evenement;
• een Vuurwerkshow, een demonstrati e voor de consumenten door een professioneel  
   bedrijf te weten Vulcan Europe b.v.
• op het terrein achter rijwielhandel Kroone en Lieft ing, Rijksweg 137 in Limmen 
• op vrijdag 14 december 2018 van 19.00 uur tot 19.40 uur
• de opbouw begint op 14 december 2018 om 17.00 uur
• de afb ouw is op 14 december 2018 om 20.00 uur afgerond
• er is versterkt geluid

Hebt u nog vragen? Neemt u contact op met José Meijne via e-mail apv@debuch.nl of via 
tel. 088 909 7561

Castricum, 12 december 2018




