
Oude melkfabriek 
wordt herontwikkeld

Castricum - Midden in het 
centrum van Castricum, aan 
de Mr Ludwigstraat, staat 
de oude melkfabriek met de 
naam De Holland. Na jaren-
lang een onopvallend be-
staan te hebben geleid als 
opslag gaat BN Vastgoed dit 
pand herontwikkelen. 

De historie van de locatie, 
het oude industriële karakter 
en de centrale ligging maken 
dat besloten is dat sloop zon-
de is van dit industriële erf-
goed en dat herontwikkeling 
kansrijk is. Na revitalisering 
is De Holland weer geschikt 
om in te werken of in te wo-
nen. De defi nitieve indeling 
en gebruik zal pas worden 
bepaald nadat alle geïnteres-
seerden zijn gesproken. Ver-
deeld over twee verdiepin-
gen is nu 440 m2 vloeropper-
vlakte aanwezig. De ruimtes 

zijn fl exibel in te delen en dus 
ook fl exibel af te nemen.
Maar ook wonen is hier mo-
gelijk; het realiseren van één 
of meerdere exclusieve loft-
woningen is hier toegestaan 
met woonoppervlaktes van 
98 m2 tot 203 m2. De hoge 
voorgevel-pui van vier me-
ter hoog en bijna acht meter 
breed is het visitekaartje van 
het gebouw. Daarachter ligt 
een grote ruimte van negen 
bij negen meter met plafonds 
tot zeven meter hoogte. 

Verder in het gebouw zijn 
verschillende werkruimten 
aanwezig met betonkolom-
men en hoge ramen. Ook de 
verdieping is imposant door 
de hoge plafonds, tot een 
hoogte van vijf meter. 
Meer informatie op de websi-
te www.de-holland.nl of cas-
tricum@hvms.nl.

North Sea Poetry brengt 
dichters in het zwembad
Castricum - North Sea 
Poetry brengt op zaterdag 
14 januari een poëziepro-
gramma op een ongewo-
ne plek: zwembad De Wit-
te Brug. 

Zonder watervrees treden 
hier aan: Menno Wigman, 
Maud Vanhauwaert, Joost 
Oomen, Jan Boerstoel, Dani-
el Vis en Delphine Lecompte. 
Ook in de line-up: De Rap-
pende Badmeesters. De pre-
sentatie is in handen van 
voormalig VPRO-radiocory-

fee Jaap Boots. Er loopt af 
en toe een poëtisch enter-
tainer door het beeld, want 
te gewoon mag het niet wor-
den.  Overigens hoeven de 
bezoekers niet het water in. 
De stoelen staan langs het 
bad. Één uitzondering: er lig-
gen, voor wie durft, opblaas-
stoelen in het water; de vip-
plaatsen. Onder aanvuring 
van het dichters-dj-collectief 
Team KTW is er na de show 
geen nazit maar een after-
party. Meer informatie en tic-
kets: www.northseapoetry.nl. 

Castricum - Het team van 
De Castricummer wenst alle 
lezers fi jne feestdagen toe en 

hoopt dat 2017 een mooi jaar 
wordt met veel goed nieuws. 
In deze krant zijn veel warme 

kerstwensen opgenomen van 
ondernemers, clubs en ver-
enigingen uit de gemeen-
te. Bovendien hebben de re-
dacteuren van de de verschil-
lende kranten die Kennemer-
land Uitgevers uitbrengt een 
column geschreven die in te-
ken staat van kerst. 
In verband met de kerstda-
gen is het noodzakelijk dat 
de kopij eerder wordt aange-
leverd. De deadline is vrijdag 
12.00 uur. Voor advertenties 
is dat dinsdag 9.00 uur. 
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jumbo.com
365 dagen per jaar open! Ma t/m 
wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 
8.00-21.00 uur. En iedere zondag 
open van 10.00-18.00 uur.
Zaterdag 24 december 
8.00-19.00 uur.
1e en 2e Kerstdag 
10.00-18.00 uur.
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Wensen u pretti  ge
feestdagen,

en een gelukkig
nieuwjaar!!

Voor bestellingen
of informati e
0251652430
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CASTRICUMMER: 17.175

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

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

Limmen - Maandag 12 de-
cember waren psychiater Co-
bie Groenendijk en radioloog 
Lewi Vogelpoel gast in De 
Burgerij op verzoek van de 
Castricumse SP-afdeling om 
informatie te geven over het 
Nationaal Zorgfonds. Bei-
de artsen hebben uiteenge-
zet waarom zij zich achter het 
Nationaal Zorgfonds hebben 

geschaard en waarom zij het 
noodzakelijk vinden dat het 
huidige stelsel wordt gewij-
zigd. Marieke Kooter, raads-
lid SP Castricum, vertelt: 
,,Beide artsen gaven aan zich 
ernstig zorgen te maken over 
de marktwerking in de zorg. 
De gevolgen van het eigen ri-
sico hebben allebei gemerkt 
in de praktijk. Er werd ook 

gesproken over toegenomen 
bureaucratie. De rekening 
voor die uren bureaucratie 
komt bij de patiënt te liggen, 
niet bij de zorgverzekeraar. 
De zorg wordt duurder als 
zorgverleners een derde van 
hun tijd per patiënt moeten 
besteden aan papierwerk ter 
controle van hun werk. Die 
controle, daar zit een angel 
in. Controle is gebaseerd op 
wantrouwen. Coby Groenen-
dijk vertelde dat wantrouwen 
onder je huid gaat zitten. Ter-
wijl de zorg juist gebaat is bij 
vertrouwen.”

Uiteraard kwam ook de 
vraag aan bod of het Natio-
naal Zorgfonds wel te beta-
len is. ,,Schaf het overstap-
circus, het onnodige deel van 
de bureaucratie, en alle re-
clame-uitingen af en je bent 
al een heel eind”, aldus Ma-
rieke. ,,Belangrijk is het ook 
om de onderhandelingsposi-
tie tegenover de farmaceu-

tische industrie te verstevi-
gen want medicijnen zijn hier 
vaak duurder dan in ande-
re landen. Lewi noemde ook 
nog de tien miljard die verze-
keringsmaatschappijen ach-
ter de hand hebben. De tran-
sitiekosten zelf zijn ook heel 
hoog, verzekeraars kunnen 
hiervoor naar de rechter om 
de kosten hiervan te clai-
men. Die tien miljard kan bij 
een private partij belanden. 
Waarom laten we onszelf zo 
gijzelen door deze partijen? 
Er zijn secundaire en terti-
aire gevolgen van de markt-
werking te noemen die niet 
meegerekend worden bij het 
berekenen van de kosten 
van de zorg. Maar ze zijn er 
wel. En zoals Lewi Vogelpoel 
zei: ‘Je hoeft geen groot licht 
te zijn om te vertellen wat 
er gaat gebeuren als je van 
de ene kant minder bedden 
wilt in ziekenhuizen, instel-
lingen en verzorgingshuizen, 
en aan de andere kant bezui-
nigt op de zorg.’ We willen de 
zorg weer terug in de publie-
ke sfeer. ‘Laten we gaan van 
wantrouwen naar samenwer-
ken’, besloot Cobie Groenen-
dijk haar betoog.”

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 10-12-2016: Sa-
rah Sophia Waardenburg, 
dochter van Omar Waarden-
burg en Saskia W.P.M. Been-
tjes. 10-12-2016: Noud Smit, 
zoon van Stijn Smit en Norsi-
ah A.M. Glorie. Limmen - 13-
12-2016: Sam Lucy Seignette, 
dochter van Rik Seignette en 
Stefanie L.J. Admiraal.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 14-12-2016: Pa-

trick P.T. Robert en Nathalia 
A. Faure.
 
Overleden
Akersloot - 7-12-2016: Ma-
ria C. Huiberts, weduwe van 
Adrianus P. Slingerland. Cas-
tricum - 7-12-2016: Dirk van 
Dorp, gehuwd met Janne-
tje de Bruijn. 8-12-2016: Au-
gusta van Oene, gehuwd met 
Johan Rook. Limmen - 12-
12-2016: Neeltje Plugboer, 
gehuwd met Theodorus N. 
Bloedjes.

Castricum - Afgelopen 
weekend is in Apeldoorn de 
Nederlands Kampioenschap-
pen ‘Onderdelen op de baan’ 
verreden waarbij Castricum-
mer Yanne Dorenbos zondag 
winnaar bij de junioren werd 
bij een rechtstreeks duel op 
de scratch. De scratch, een 
pelotonswedstrijd waarbij de 
eerste over de meet ook de 
winnaar is, is een favoriet on-
derdeel van de zestienjari-
ge renner. Na veertig ron-
den/tien km reed hij schou-
der aan schouder met oppo-
nent Vincent Hoppezak de 
laatste bocht in waarna Yan-
ne een half wiel voorsprong 
nam. Yanne drukte zijn fi ets 
daarna met een wielleng-
te voorsprong over de streep 
en is nu een rood-wit-blauwe 

trui rijker.
Hij begon vrijdag met de 
puntenkoers waar hij als vier-
de eindigde. Zondag stonden 
er twee duuronderdelen op 
de agenda, ¹s morgens een 
kwalifi catie voor de 3 km tijd-
rit en Yanne reed daar een 
derde tijd. Daarmee kon hij 
in de namiddag starten; het 
werd een vierde plek. Yanne 
vertelt dat er nog twee piek-
momenten zijn in dit baansei-
zoen. ,,Een mogelijke deelna-
me aan het interland ook in 
Apeldoorn en de zesdaagse 
van Bremen op 13 en 14 ja-
nuari. Daar rijd ik in een U19-
programma twee koppel-
koersen met mijn vaste maat 
Bob Markus. Bij beide wed-
strijden is de Europese top 
vertegenwoordigd.”

Yanne Nederlands 
kampioen

Relletje op Twitter rond 
stiekem genomen foto

Castricum - Zondagavond 
brak een relletje uit op Twit-
ter toen Ralph Castricum van 
Forza een stiekem genomen 
foto van een ambtenaar met 
hoofddoek plaatste op het 
medium. 

Forza heeft een motie inge-
diend waarin opgeroepen 
wordt uit te zoeken of religi-
euze uitingen bij ambtenaren 
verboden kunnen worden. De 
motie wordt donderdag be-
sproken in de gemeenteraad. 
PvdA heeft op hun website al 

aangegeven dat wat hen be-
treft de motie ‘aan alle kanten 
rammelt’. Verschillende politi-
ci spraken hun afkeuring uit 
over het plaatsen van de hei-
melijk foto. Dat leverde ver-
volgens een reactie op van 
Ralph Castricum: ’Knetter-
gek toegeven aan islamise-
ring. Deze medewerker kiest 
er zelf voor om zich te tooi-
en in middeleeuwse woes-
tijnlappen!’ Burgemeester 
Toon Mans werd opgeroepen 
raadslid Castricum tot de or-
de te roepen. 

www. .nl

www. .nl
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Uitgeest - December, maand 
van terugblikken en vooruit-
kijken. Steeds meer mensen 
ervaren overmatig stress en 
werkdruk. Veel mensen zijn 
gestrest, zij streven naar per-
fectie en door piekeren is 
de nachtrust verre van ide-
aal. Dat kan eenvoudig aan-
gepakt worden in het nieu-
we jaar.  
Annelies Blom van Blom-
coaching vertelt: ,,Voor de-
ze mensen kan de trai-
ning Mindfulness verlichting 
brengen. Op maandag 6 fe-
bruari start de training in Uit-
geest. Het is mogelijk nu al in 
te schrijven met een vroeg-
boekkorting. De belangrijk-
ste resultaten van deze trai-
ning zijn dat je minder licha-
melijke en psychologische 
klachten ervaart, dat de leef-
stijl in positieve zin verandert, 
dat het makkelijker is om te 
ontspannen, er een posi-
tiever zelfbeeld ontstaat en 
dat geldt ook voor het beeld 
van de omgeving. De kwali-
teit van het leven wordt door 

mindfulness verbeterd. Vaak 
denken mensen bij mindful-
ness in eerste instantie aan 
zweverig. De mindfulness-
training van Blomcoaching.nl 
staat echter met beide voeten 
op de grond.”
Annelies Blom is gecertifi -
ceerd Mindfulnesstrainer en 
aangesloten bij de VMBN. 
Wie zich vóór 31 decem-
ber inschrijft profi teert van 
vroegboekkorting. Voor infor-
matie en inschrijven ga naar 
www.Blomcoaching.nl of bel 
06-24447688.

Uitgeest December, maand mindfulness verbeterd. Vaak 

Ervaar mindfulness 
bij Blomcoaching

Haarstudio Dreams 
werkt zonder afspraak

Uitgeest   Haarstudio Dreams 
werkt zonder afspraak en dus 
iedereen kan binnenlopen 
voor een nieuwe coupe. He-
ren, dames, jongeren en kin-
deren zijn welkom. Voor ou-
dere dames geldt op maan-
dag en dinsdag een voorde-
lig tarief, voor heren geldt die 
de hele week. Op maandag 

en woensdag worden kinde-
ren extra voordelig geknipt. 
Hoewel de Haarstudio op za-
terdag normaal om 17.00 uur 
sluit is dat op 24 en 31 de-
cember een uurtje eerder. 
Het adres is Prinses Beatrix-
laan 17. Kijk op http://haar-
studiodreams.com voor in-
formatie of bel 0251-311764.

Schoonheidssalon Moments 
genomineerd voor Beauty Award

Limmen - De afgelopen 
week was zenuwslopend 
voor schoonheidsspecialis-
te Jill van der Velden. Zij doet 
mee aan de Landelijke Beau-
ty Award 2017. Er is inmiddels 
een mystery guest geweest 
die de salon en de behande-
lingen op vele aspecten heeft 
beoordeeld. Wel wist Jill dat 
zij tot de landelijke selectie 
behoorde. 
Op 15 december kwam het 
verlossende bericht; zij is 

genomineerd in de catego-
rie Schoonheidsspecialis-
te voor de regio Midden en 
dat is Noord- en Zuid-Hol-
land, Utrecht en Flevoland. 
De fi nale is in Studio 21 in 
het Mediapark Hilversum op 
21 maart.
Sinds 2005 is Jill zelfstan-
dig gevestigd en beschikt zij 
over een riante behandelka-
mer waar de cliënten niet al-
leen tot in de puntjes ver-
zorgd worden, maar ook tot 
volledige rust kunnen komen 
tijdens een behandeling. Met 
veel enthousiasme, gedre-
venheid en vakmanschap 
geeft zij gezichtsbehandelin-
gen, waar je als herboren uit 
de uiterst comfortabele stoel 
komt. Zij gebruikt bij de be-
handelingen producten van 
het topmerk in Europa: Ma-
ria Galland. Toen Jill van Ma-
ria Galland de uitnodiging 
kreeg om mee te doen aan 
de Award heeft zij onmiddel-
lijk alles op alles gezet om 

deze in de wacht te slepen.
Vanzelfsprekend is Jill steeds 
op zoek naar nieuwe produc-
ten en krijgt zij veel nascho-
lingscursussen in binnen- en 
buitenland. Met veel plezier 
geeft zij de cliënten advies, 
kan hen vertellen welke be-
handelingen voor de huid het 
beste zijn en welke produc-
ten het beste zijn voor ieder-
een persoonlijk. Elke mens 
en elke huid is immers uniek. 
Jill is ambitieus, perfectio-
nistisch, sociaal bewogen en 
discreet. Er wordt uitsluitend 
op afspraak gewerkt waar-
door iedereen gewaarborgd 
is van rust en tijd.
Een bezoek aan de salon is 
een garantie voor een mo-
ment voor jezelf, voor genie-
ten en optimaal ontspannen.
Ook kennismaken met Jill en 
haar prachtige werk? Een af-
spraak is snel gemaakt via 
tel.: 072-5052246. Meer in-
formatie is te vinden op www.
salon-moments.nl.

Kerstavond op het 
pleintje in Bakkum

Castricum - Ook dit jaar kan 
er op kerstavond weer vol-
op gezongen worden bij de 
kerstboom op het pleintje in 
Bakkum. Ter hoogte van Ho-
tel Fase Fier maken de leden 
van Muziekvereniging Emer-
go weer wat moois van dit in-
middels tot traditie gewor-
den evenement. Op verzoek 
van het publiek zullen er dit 
jaar ook weer nieuwe kerst-
liederen op het programma 
staan. En zoals altijd worden 
de teksten geprojecteerd op 
een groot scherm. Iedereen 
is vanaf 19.00 uur welkom om 
tegen een kleine vergoeding 
de kelen te smeren met war-
me chocolademelk en glüh-

wein. Het kerstensemble van 
Emergo, gekleed in Dickens-
stijl, begint om 19.15 uur met 
spelen. Om 19.30 uur begint 
vervolgens de samenzang. 
PWN heeft ook dit jaar weer 
een mooie kerstboom ter be-
schikking gesteld. Met hulp 
van Alwin Hes is de meters-
hoge boom op het plein ste-
vig vastgezet. Om de kerst-
sfeer nog wat te verhogen, 
wordt het publiek uitgeno-
digd een sfeerlichtje mee te 
nemen. Voor ieders veiligheid 
is open vuur niet toegestaan. 
Gelet op de verwachte druk-
te zal de omgeving van het 
pleintje worden afgesloten 
voor verkeer. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.30 uur
maandag 15.30 uur

dinsdag & woensdag 21.30 uur
A Street cat named Bob

donderdag 18.45 uur 
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 15.30 uur 
dinsdag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur 

Kappen
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur

maandag 21.00 uur
dinsdag & woensdag 18.45 uur

Rogue One - A Star Wars Story - 3D
zondag 15.00 uur 

Rogue One - A Star Wars Story - 2D
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.30 uur

maandag 21.00 uur  
dinsdag & woensdag 21.30 uur

Soof 2
maandag 15.30 uur  woensdag 16.00 uur

Fantastic Beast - 3D
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

dinsdag 18.45 uur
Fantastic Beast - 2D

zaterdag 13.30 uur 
zondag & maandag 13.00 uur

dinsdag & woensdag 11.00 & 13.30 uur
Mees Kees langs de Lijn

zaterdag 13.30 uur
zondag & maandag 13.00 uur

dinsdag & woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 3D

dinsdag & woensdag 11.00 uur
Vaiana (NL) 3D

vrijdag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 16.00 uur

Sing (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 2D

Programma 22 dec  t/m 28 dec 2016

A Street Cat Named Bob
Na een moeilijke jeugd heeft 
Bowen een leven als dakloze 
achter zich gelaten en pro-
beert hij af te kicken van zijn 
heroïneverslaving. Als hij in 
de hal van zijn fl at een ge-
wonde rode kater vindt, ver-
andert dat zijn leven. Hij kan 
geen eigenaar ontdekken en 
besluit het dier te verzorgen 
tot hij beter is. Wanneer Bob 
echter weer op eigen pootjes 

kan staan, blijft hij trouw aan 
James en wijkt niet meer van 
zijn zijde. Bob vergezelt hem 
naar zijn werk als straatmuzi-
kant en verkoper van de dak-
lozenkrant en via Youtube 
fi lmpjes worden de twee be-
roemd. Dankzij Bob lukt het 
Bowen uiteindelijk af te kic-
ken en zijn leven terug op de 
rit te krijgen. In de verfi lming 
speelt Bob de kat zichzelf.

Sander heeft het de laat-
ste tijd niet zo makkelijk. Hij 
is verliefd op Indra, maar dat 
lijkt niet wederzijds. Wat San-
der niet weet, is dat Indra 
denkt dat hij al een vrien-
din heeft. Daarnaast gaan 

Kappen! zijn beste vrienden, Chris en 
Maarten, steeds meer om 
met de losgeslagen Emiel. 
Wanneer Sander betrok-
ken raakt bij zinloos geweld, 
moet hij alles op alles zetten 
om de waarheid boven ta-
fel te krijgen. Ook als dit ten 
koste dreigt te gaan van zijn 
vriendschap met Indra.
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Een bijzondere kerstboom

Het optuigen van de kerst-
boom vond ik als kind na-
tuurlijk geweldig. Een kunst-

boom kwam er bij ons niet in; 
mijn moeder wilde altijd een 
echte boom, maar echte ster-
ren in decoreren waren we 
geen van beiden. Sinds ik 
zelfstandig woon heb ik geen 
kerstboom meer in huis. De 
enige kerstdecoratie in mijn 
huis gedurende de afgelo-
pen vijftien jaren was een uit 
kunststof vervaardigd object, 
dat met behulp van een zuig-
nap aan het raam kan wor-
den bevestigd. Het stelt een 
kerstman voor met lampjes 
van binnen. Kerst was bij ons 
thuis ook nooit een feest met 
cadeautjes. Die waren er im-
mers al geweest op vijf de-
cember. Met Kerst gingen 
we naar de kerk, aten we 
wat lekkers en draaiden we 
kerstmuziek. Dat veranderde 
toen ik een relatie kreeg met 
iemand die wel gewend was 
om cadeautjes te geven met 
Kerstmis. En cadeautjes? Die 
horen onder de kerstboom! 
Op een dag had ik wat leuke 

Stof tot nadenken
De bestemming van ons 
vriendenweekend was dit 
najaar niet bepaald alle-
daags. Ik hoefde maar tegen 
iemand te zeggen dat ik naar 
Libanon ging en zag meteen 
verbaasde blikken. Wáár ga 
je heen? Is het daar wel vei-
lig dan? Eerlijk is eerlijk, ik 
was ook best sceptisch toen 
een vriendin zei dat we wa-
ren uitgenodigd door een ge-
zamenlijke kennis in Libanon. 
Het land is sinds de bombar-
dementen in 2006 nog steeds 
in staat van oorlog met Isra-
el en aan de oost- en noord-
zijde grenst het land aan Sy-
rië. De situatie daar behoeft 
geen uitleg. 
Wat mij in de maanden voor 
onze trip bezighield was het 
feit dat Libanon - een land 
met 4 miljoen inwoners - 
ruim 2 miljoen vluchtelingen 
uit confl ictgebieden heeft 
opgenomen. Wat zullen wij 
daarvan merken? Zijn er gro-
te kampen bij de grens, zoals 
ik in mijn favoriete tv-serie 
Homeland had gezien? In het 
vliegtuig kwamen Beiroet, 
Damascus en Aleppo steeds 
dichterbij op de schermen. 
Ik weet nog dat ik dacht: Li-
banon is maar 60 kilometer 
breed, dus de oorlog in Syrië 
is wel heel erg dichtbij.
Na een paar dagen kwam 
ik tot de conclusie dat mijn 
angst voor het onbekende 
niet terecht was. De vluchte-
lingen zijn voor het overgrote 
deel opgegaan in de Libane-

se samenleving. Je merkt er 
niets van. Als westerling heb 
ik mij geen moment onveilig 
gevoeld, zelfs niet in de Be-
kaa Vallei waar we uitzicht 
hadden op de grens met Sy-
rië. Nog opvallender vond ik 
dat moslims en andersgelovi-
gen ogenschijnlijk in harmo-
nie met elkaar leven, terwijl 
bij ons het beeld bestaat dat 
die groepen elkaar overal in 
het Midden-Oosten in de ha-
ren vliegen. We zagen kerken 
naast moskeeën, iets dat be-
wust was gedaan na de bur-
geroorlog die het land tussen 
1975 en 1990 in haar greep 
hield. 

We maakten een wijntour ter-
wijl het vrijdagmiddaggebed 
uit de speakers klonk, dron-
ken een biertje op een terras 
in de Armeense wijk van Bei-
roet en dansten in een chi-
que skybar met uitzicht op de 
blauwe moskee. In veel op-
zichten was de sfeer veel re-
laxter dan ik had verwacht. 
Libanon blijft mij bij als een 
land van enorme contras-
ten en grote verschillen tus-
sen arm en rijk, maar ook als 
een land waar mensen on-
danks alle verschrikkingen 
die ze mee hebben gemaakt 
hoop houden op een betere 
toekomst. Het bezoek heeft 
mij ook geleerd dat de angst 
voor het onbekende een 
slechte raadgever is. Ik wens 
u fi jne feestdagen!
Friso Huizinga.

presentjes op de kop getikt 
bij een winkel in het centrum. 
Maar waar moest ik die kwijt? 
Van een kerstboom was in 
haar pas ingerichte nieuw-
bouwwoning namelijk geen 
sprake. Ik koos een geschikt 
moment uit om het huis stie-
kem te gaan verkennen. Die 
kunstboom moest toch er-
gens liggen? Een kwestie van 
in elkaar zetten, cadeaus er-
onder leggen en klaar. Het 
liep anders. Ik vond alleen de 
voet, waar de boom op moest 
staan, en het onderste deel 
van de stam. Die heb ik neer-
gezet in de woonkamer. Om 
te benadrukken dat het een 
kerstboom was, hing ik er al-
vast wat ballen en een slinger 
aan. Een mooie piek comple-
teerde het geheel. De geïm-
proviseerde kerstboom was 
een feit en tevreden leg-
de ik mijn pakjes ernaast op 
de grond. Wat de inhoud van 
die pakjes is geweest? Geen 
idee. Maar over de bijzonde-
re kerstboom werd nog heel 
lang gesproken...
Raimond Bos. 

Hè gezellig, de kerstdagen 
komen er weer aan. Boompje 
halen, kaarsjes aan, kerstmu-
ziek opzetten en lekker eten. 
Maar waarschijnlijk ben ik 
een van de weinigen die gaat 
genieten van dit feest, want 
zo leuk is het blijkbaar alle-
maal niet. 

Ieder jaar weer verschijnen 
in de media artikelen waarin 
kerststress als enorme don-
derwolk boven de Neder-
landse huishoudens hangt. 
Diverse damesbladen sprin-
gen daar gretig op in, want 
daar vul je met gemak weer 

een paar pagina’s mee. Met 
name het opdienen van het 
kerstdiner helpt je volgens 
hen vlotjes richting burn-out 
waar de redactie uiteraard de 
oplossing voor heeft. Ik kan 
best een tafel leuk aankle-
den of versieren en op kleu-
terschoolniveau ook nog iets 
maken, maar het helpt wat 
mij betreft niet echt mee als 
je de foto’s bekijkt van ver-
siersels die je volgens onmo-
gelijk, ingewikkelde patronen 
dient te fabrieken.

Het koken op zich is voor mij 
met kerst nooit een probleem 

om de doodeenvoudige re-
den dat ik niet kook. Vroe-
ger zaten wij met de hele fa-
milie bij mijn ouders aan de 
dis, maar omdat die op leef-
tijd zijn hebben mijn zus en 
ik een aantal jaar geleden in-
gesteld dat het ombeurten bij 
ons gevierd wordt. Mijn zwa-
ger en echtgenoot zijn ex-
cellente koks die alles graag 
zelf doen. En dat doen ze met 
verve. Dat vinden wij alle-
maal, dus daar gaan wij ook 
zeker geen verandering in 
aanbrengen. We zouden wel 
gek zijn. 

Cadeautjes hebben wij ook 
afgeschaft. Tegenwoordig 
geven wij onszelf één groot 

cadeau in de vorm van een 
theaterbezoek of lunch. Het 
is even een gedoetje om ie-
dereen hiervoor weer bij el-
kaar te krijgen, maar daar 
heb je handige online pro-
grammaatjes voor. 

Ik schrijf dit dus vanuit een 
luxe positie, maar toch viel 
ik van mijn kruk van verba-
zing toen ik op internet een 
kerststressartikel onder ogen 
kreeg. Er zaten 23 tips bij die 
eenvoudig beginnen met ‘be-
paal wat belangrijk is’, ‘zeg 
nee’ en ‘plan vooruit’. Heel 
logisch. Maar naar bene-
den scrollend werd de toon 
duidelijk dwingender, want 
mocht je ondanks alle tips 

toch last hebben van stress 
of zelfs depressie dan moest 
je hulp zoeken bij professio-
nals. Om die zin kracht bij te 
zetten stond er dat het aantal 
zelfmoorden tijdens de feest-
dagen niet voor niets toenam 
en daar verschenen tip 22: 
Ga naar de psycholoog en tip 
23: schakel een life coach in 
zodat je technieken kunt le-
ren waardoor je beter kunt 
omgaan met de kerststress.

Ik zou daar nog een tip 24 
aan toe willen voegen: kijk 
even naar Syrië of Afrika en 
wees blij dat kerststress je 
grootste probleem is.
Fijne kerststress allemaal!
Monique Teeling. 
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TVC zoekt sponsors voor 
tennisbaan kinderen

Castricum - Tennissen is 
voor jonge kinderen best 
moeilijk; de tennisbaan is 
groot en de ballen zijn zwaar. 
Om deze drempel weg te ha-
len is Tennisvereniging Cas-
tricum (TVC) begonnen met 
Tenniskids. Het bestuur ging 
op zoek naar een geschikt 
jeugdconcept en vond dat 
via de KNLTB: Tenniskids, 
speciaal voor kinderen van 
vijf tot twaalf jaar. Voorzit-
ter Jos Verkleij: ,,Aangepaste 
baanlengtes en speciale les-
materialen maken het voor 
kinderen mogelijk het ten-
nisspel heel snel te leren. En 
dat op een manier, die past 
bij hun fysiek en hun emoti-

onele ontwikkeling en tech-
nische en tactische vaardig-
heden.”
Spelplezier en het ontwik-
kelen van vaardigheden, 
daar gaat het om. Aange-
paste baanlengtes en speci-
ale Tenniskids lesmaterialen 
zoals stickerboekjes, score-
kaarten, gimmicks en certifi-
caten sluiten aan bij de mo-
gelijkheden en de belevings-
wereld van jonge kinderen. 
Verkleij: ,,Wie weet levert het 
TVC ook een aantal talenten 
op. We hebben alleen nog 
geen geschikte kidsbaan. 
Bovendien zijn de gebruikte 
ballen in het kinderprogram-
ma minder geschikt voor 

Nationaal Zorgfonds
Ik verbaas me keer op keer 
waar een gemiddelde Neder-
lander zich druk over maakt. 
Het maakt niet uit of de hu-
ren omhoog gaan, de studie-
financiering wordt afgebro-
ken, het onderwijs in kwaliteit 
achteruit gaat of de zorg in 
een groot tempo wordt afge-
broken. Wel maakt men zich 
enorm druk over 0,3 procent 
(2015) van de totale Neder-
landse bevolking aan vluch-
telingen. De laatste maakt 
dat deze mensen op partij-
en gaan stemmen die er voor 
zorgen dat zij nog meer ‘ge-
pakt’ gaan worden in hun 
portemonnee.
In het bijzonder in de zorg 
wordt in een hoog tempo el-
ke humane factor onderge-
schikt gemaakt aan de markt 
en de door haar zo gewens-
te winst. Winst op de ellen-
de van een ander. Op de ke-
per beschouwd is eigenlijk ie-
dereen de dupe van de nieuw 
ontwikkelde manier van zor-
gen voor onszelf en voor el-
kaar. Sommige politieke par-
tijen zijn als de dood bij 
het wordt ³solidariteit² om-
dat men dan, hoe ouderwets 
ook gedacht, gelijk denkt 
aan het communisme of een 
soort socialisme die hun te 
ver gaat. Ik denk bij solidari-
teit vooral aan humane om-
gang met medemensen. Het 
zijn dezelfde personen die het 
maar raar vinden dat ze voor 
ziektekosten verzekerd moe-
ten zijn omdat men in het 
heden gezond is. Men stelt 
daarbij vaak dat ze premie te-
rug willen hebben of dat hun 
premie heel laag zou moeten 
zijn. Je hebt nu eenmaal een 
ziektekostenverzekering om-
dat we allemaal het risico lo-
pen ziek te worden. In het 
huidige stelsel zijn vooral de 
lage en middeninkomens be-
hoorlijk de dupe van de wijzi-
gingen die nu al een decen-
nium worden doorgevoerd. In 
het verleden waren de voor-

noemde groepen goed verze-
kerd via het Ziekenfonds te-
gen aanvaardbare premies. 
Nu verwacht men dat deze 
inkomensgroepen een steeds 
hoger eigen risico voor zich 
nemen, een jaarlijkse premie-
stijging voor hun kiezen krij-
gen, vergoedingen worden 
uitgeknepen of worden be-
perkt en zorgvrijheden wor-
den beknot. Bovendien ont-
wikkelen verzekeringsmaat-
schappijen zich tot pseudo 
Big Brother omdat men van 
zorgverlener en cliënt steeds 
meer willen weten over za-
ken die over het algemeen als 
privacy worden beschouwd. 
Zorg dient in alle omstandig-
heden en voor alle mensen 
in alle gevallen gelijk te zijn. 
Dat is wat men mensenrech-
ten noemt!
Ik heb niet de illusie dat ik 
volledig kan zijn over wat er 
allemaal mis gaat in de zorg, 
maar elk weldenkend mens is 
denk ik ook de mening toe-
gedaan het geld voor de zorg 
niet besteedt dient te worden 
aan winstuitkeringen, over-
bodige reclames, overbodige 
bureaucratie, overbodig gro-
te reserves, inleveren van uw 
privacy, minimalisering van de 
zorg et cetera.
Het Nationaal Zorgfonds zal 
moeten leiden naar een ef-
ficiënter gebruik van de be-
schikbare middelen, verbe-
tering van de toegang tot de 
zorg, afschaffing van de ex-
treme bureaucratie en vrij-
heid in keuze voor uw zorg. 
Voor mij persoonlijk heeft 
een maatschappij waar goe-
de zorg, goed onderwijs, sta-
biel werk en ondernemen, 
een hoge prioriteit. Belasting 
kwijtschelden aan (nota bene 
buitenlandse) multinationals 
en rijke individuen in ons be-
lastingparadijs staat haaks op 
de vereiste goede zorg voor 
de eigen bevolking.

J. van der Weiden, Castricum.

gravelbanen en vergen een 
eigen hardere baansoort. Het 
realiseren van een kidsbaan 
kost zo¹n 20.000 euro.”

Om zo¹n baan te realiseren 
heeft TVC onder andere het 
Schiphol Fonds benaderd 
met een voorstel en dat is 
gelukt. Er is ruim 5.000 euro 
gereserveerd. Door de leden 
zijn acties uitgevoerd die ook 
bijna 5.000 euro opgeleverd 
hebben. En in het komend 
seizoen worden er weer ver-
dere activiteiten ontplooid 
om meer geld op te halen. 
Vicevoorzitter Rien Elfring 
die verantwoordelijk is voor 
de sponsoring: ,,Maar zon-
der hulp komen we niet uit 
op het benodigde bedrag, 
we missen nog 10.000 eu-
ro. Daarom zoeken we spon-
sors die ons willen helpen. 
Als we twintig sponsors van 
ieder 500 euro vinden zijn 
we er. We willen er natuurlijk 
van alles aan doen om spon-
soring voor ondernemers 
aantrekkelijk te maken. Voor 
particulieren hebben we een 
speciaal bankrekeningnum-
mer geopend: rekeningnum-
mer NL 97 RABO 0311 9409 
00 t.n.v. Tennisvereniging 
Castricum/Kids actie.” Mail 
voor meer informatie naar 
rien.elfring@msn.com.

Feestelijk programma 
in Huis van Hilde

Castricum - Dit jaar is er in 
de kerstvakantie een extra 
feestelijk programma in 
Huis van Hilde. Op Twee-
de Kerstdag kunnen be-
zoekers genieten van een 
kerstlunch uit duurzame 
en lokale producten, met 
aansluitend de voorstel-
ling ‘De 100 jarige man 
die uit het raam klom en 
verdween’ van vertelfeno-
meen Eric Borrias. 

De hele vakantie zijn er ac-
tiviteiten met een Romeins 
tintje voor groot en klein, de 
meeste gratis na entree. 
De ArcheoHotspot is dage-
lijks geopend. De hele vakan-

tie zijn er knutselmiddagen, 
speurtochten, rondleidingen 
en andere kinderactiviteiten: 
ga een Romeins harnas pas-
sen, doe de ArcheoLab Be-
levenis of speel de Archeo-
Games. Een lezing over Ro-
meins Velsen door Arjen Bos-
man vindt plaats op vrijdag 
30 deember om 14.00 uur. De 
nominatie, vorige week, voor 
de European Museum of the 
Year Award was aanleiding 
voor een feestelijk tintje. Het 
programma wordt mede mo-
gelijk gemaakt door bijdrage 
van de Gemeente Castricum. 
Kijk ook op www.huisvanhil-
de.nl. Reserveren via: backof-
fice@huisvanhilde.nl.

Akersloot - In café De 
Vriendschap start op vrijdag 
23 december om 15.00 uur 
vlotbruggen en dat gaat door 
tot en met zondag 8 janua-
ri. Er zijn drie geldprijzen en 
verschillende dagprijzen te 
winnen. 

De kerstdrive vindt ook plaats 
op vrijdag 23 december en 
start om 19.30 uur en het 
keezen om 19.00 uur diezelf-
de avond. Op hetzelfde tijd-
stip start de Serious Request 
Kersttrui Run De deelnemers, 
gekleed in een foute kerst-
trui, vertrekken vanaf het Wil-
helminaplein.
De oliebollenquiz is op don-
derdag 29 december onder 
leiding van Rick Jongnbeel. 
Hij test de kennis van de be-
langrijkste gebeurtenissen 
van 2016 en de algemene 
muziekkennis aan de hand 
van vele muziekfragmenten. 

Zondag 8 januari wordt de 
kerstperiode afgesloten met 
rock-’n-roll nieuwjaarspar-
ty vanaf 15.00 uur. De toe-
gang is gratis. Opgeven voor 
alle evenementen via info@
vriendschapakersloot.nl of 
tel.: 0251-312866.

Kerst in De 
Vriendschap

Geen stille 
nacht

Castricum – Op kerstavond, 
zaterdag 24 december is er 
in de Maranathakerk van-
af 19.00 uur een kerstavond-
viering voor kinderen rondom 
het verhaal van een slaperi-
ge en humeurige herbergier. 
Met theater, beeldverhalen, 
het kerstverhaal en kerstlied-
jes. Bij vuurkorven en kaars-

licht. Na afloop van de dienst 
is er chocolademelk en zijn er 
kerstkransjes.
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Uitgeester (37) na genezing van kanker getroffen door ALS 
Kevin Wubbels schrijft indrukwekkend 

en aangrijpend levensverhaal
Uitgeest - Als je eerst de di-
agnose kanker krijgt, hiervan 
herstelt en vervolgens hoort 
dat je de spierziekte ALS 
hebt (amyotrofi sche laterale 
sclerose) dan zakt de grond 
onder je voeten weg. In zo’n 
geval zou het beslist niet gek 
zijn de moed op te geven of 
weg te zakken in een depres-
sie. Bij Uitgeester Kevin Wub-
bels (37) heeft dit nooit in zijn 
systeem gezeten en als het 
aan hem ligt, gaat dit ook niet 
gebeuren. 
Vorig voorjaar startte hij met 
het schrijven van zijn ver-
haal maar was de vormge-
ving hiervan nog onduidelijk. 
Kevin’s vrouw Wendy: “Voor-
dat de canule eind vorig jaar 
geplaatst werd, na een hef-
tige periode, liet Kevin we-
ten ‘als ik hier goed uit kom 
en rust in mijn lijf heb dan 
wil ik een boek schrijven’.” 
Toen zakenrelatie Martijn 
Kooij vroeg wat Kevin graag 
zou willen doen waarbij hij 
hem kon helpen, bijvoor-
beeld een dagje naar Artis, 
volgde het verzoek tot onder-
steuning van het boek. Zijn 
jeugdvriend Jan Mors kwam 
erbij en via een live verbin-
ding op een scherm vonden 
zo de redactievergaderingen 
plaats. Omdat Kevin door de 
ALS niet in staat is te pra-
ten of te schrijven, is hij vol-
ledig afhankelijk van appa-
ratuur. Lichamelijk is hij ge-
broken maar geestelijk zeker 
niet. Er is niks mis met zijn 
hersenen, via zijn oogcompu-
ter staat hij in contact met de 
buitenwereld en weet hij de-

ze wereld nog steeds te laten 
genieten van zijn onderne-
mende geest. Wendy: “Over 
het algemeen begon Kevin’s 
schrijfdag rond 10.00 uur en 
was het rond 16.00 uur wel 
klaar. Van de zomer ging ik 
met de kinderen op pad ter-
wijl hier verzorging aanwezig 
was. Dan kon Kevin zich fo-
cussen op het schrijven.” 
Dit was een hele klus want ie-
dere letter werd met zijn oog 
aangewezen. In gestaag tem-
po schreef hij zo in ander-
half uur een A4 vol, als ten-
minste de zorg niet tussen-
door kwam. Jan: “Maar het 
was niet alleen de focus op 
het schrijven overdag want 

’s nachts bedacht hij wat hij 
de volgende dag zou opteke-
nen en was hij in gedachten 
al weer aan het voorberei-
den. Nu de rest van zijn func-
ties minder zijn, doet Kevin 
meer met zijn hoofd.”  Wen-
dy herinnert zich: “Als Kevin 
bijvoorbeeld ’s ochtends om 
05.00 uur wakker was dan 
dacht ik al ‘die gaat niet meer 
slapen’. 
Kevin zit in zijn stoel en lacht 
om de uitleg die Jan en Wen-
dy geven. Met oogbewegin-
gen en het ABC weten zij 
beiden precies wat Kevin be-
doelt en zo neemt hij deel aan 
het interview. De titel ‘Focus’ 
is door hem zelf gekozen en 

past verbluffend goed bij het 
verhaal dat hij schreef voor, 
in de eerste plaats, zijn kin-
deren. Jan: “Het is focus op 
vier niveaus, lichaam, boek, 
leven met mooie dingen en 
de ogen zijn z’n focus om 
te communiceren.” Het boek 
gaat over zijn jeugd, zijn le-
ven en zijn geluk. Het is ze-
ker geen feitenrelaas maar 
een aangrijpend, doorlo-
pend verhaal. Zodra je aan 
het boek begint, word je er 
in gezogen en zit je naast Ke-
vin als hij de uitslag krijgt, als 
hij hoop heeft of geniet maar 
ook als hij zich realiseert dat 
genezen geen optie meer is. 
De details zijn minutieus en 

helder, soms beklemmend 
en niet zelden doorspekt van 
droge humor. 
Jan: “Dat is typerend voor 
Kevin die altijd iets positiefs 
ziet. Dit is zéker geen slacht-
offerboek maar meer in de 
trant van ‘klote zoals het is 
maar niet zielig’.” Wendy: “Dit 
boek is tevens voor gezin-
nen die ook in dit proces zit-
ten. Er staan tips in hoe met 
paniek en angst om te gaan.” 
Jan vult onmiddellijk aan: “Ik 
heb door dit alles heel goed 
leren relativeren, Kevin wil 
mensen laten zien wat ze al-
lemaal hebben.” 
Met een oplage van 1000 
waarvan al ruim 600 boeken 
zijn verkocht, gaat dit vast 
lukken. Op de vraag welke 
foto Kevin bij het interview 
wil plaatsen, geeft hij vlot aan 
dat het boek onder de kerst-
boom moet liggen zoals hij 
van te voren alweer had be-
dacht.
Nu het ei is gelegd, volgt de 
vraag wat hij met zijn vrije 
tijd van plan is. Wendy: “Het 
wordt tijd voor rust want we 
merken nu de impact van een 
24/7 denkpatroon. Maar he-
lemaal stilzitten zal hij niet 
want hij heeft nog zijn eigen 
bedrijf.” Donderdag 22 de-
cember ligt het boek ‘Focus’ 
bij boekhandel Schuyt in Uit-
geest voor 19,50 euro, zeer 
geschikt als kerstcadeau. 
Ook Rob Dekker in Akersloot 
verkoopt het boek. Kevin 
Wubbels is verder te volgen 
via facebook of zijn website 
www.kevinwubbels.nl. (Mo-
nique Teeling)

Steun programma TDR
Castricum - Team Distan-
ce Runners (TDR) is een trai-
nings- en opleidingscentrum 
voor talentvolle atleten op het 
gebied van midden- en lan-
ge afstandlopen. TDR brengt 
talent samen en biedt hen 
een ‘tailor-made’ trainings-
programma dat in combi-
natie met een leeromgeving 
zorgt dat zij hun individuele 
talent tot het maximum kun-
nen ontwikkelen.Tevens is 
TDR een hardloopteam dat 
uitkomt in zowel nationa-
le als internationale wedstrij-
den. Om het sportieve pro-
gramma te verstevigen en de 
kosten voor de atleten om dit 

programma te kunnen volgen 
omlaag te brengen is de or-
ganisatie op zoek naar fi nan-
ciële ondersteuning. Na het 
wegvallen van hoofdsponsor 
PwC, die via een jarenlange 
samenwerking van bijna tien 
jaar sterk heeft bijgedragen 
aan de verdere professiona-
lisering van TDR, heeft TDR 
het sportieve programma in 
stand kunnen houden dank-
zij de steun van een aan-
tal trouwe partners en (sub)
sponsors. Kijk voor alle infor-
matie op https://wijzijnsport.
nl/campagnes/team-distan-
ce-runners/steun-het-spor-
tieve-programma-van-tdr.

Castricum - Zondag 25 de-
cember wordt een ‘Ugly 

Christmas Sweater Party’ ge-
houden in De Bakkerij.

De entree is gratis en ieder-
een met een lelijke trui krijgt 
een kerstkransje en er zijn 
prijzen te winnen voor men-
sen met de allerlelijkste trui 
aan. Er zijn bovendien the-
ateracts en livemuziek. Zaal 
open om 21.00 uur. 

Tweede Kerstdag ‘The Night-
mare of Christmas’. Deze 
avond word gevuld met de 
beste kerstmuziek van bands 
als Slayer, Alice Cooper en 
Manowar. Vanaf 22.00 uur, 
toegang gratis. 
Woensdag 28 december 
wordt het spel Weerwolven 
van Wakkerdam gespeeld. 
Het café gaat om 20.00 uur 
open en de entree is weer 
gratis.
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Dit jaar blijven we thuis
Soms heb ik zin om tijdens de 
feestdagen ergens anders te 
zijn. De eerste keer dat ik in 
december vluchtte is zo’n 35 
jaar geleden. Het werd Duits-
land waar ik op kerstochtend 
ontdekte dat werkelijk alles 
gesloten was. Ik was daar met 
een neef die zijn ex-verloofde 
op ging zoeken, maar die wil-
de niks meer van hem we-
ten. Eten kon pas weer in Ne-
derland, het werd een soort 
brunch uit plastic bij een ben-
zinestation in gezelschap van 
een ontroostbare neef. 
Een storm op zee en dan En-
geland. Onze gastvrouw ver-
welkomde ons met een halve 
arm in het uiteinde van een 
kalkoen gestopt. Het beest 
zou daarna feestelijk worden 
gevuld met een salie- en ui-
enprutje en er kwamen sprui-
ten op tafel zo groot als ping-
pongballen. De oude oma in 
het gezelschap werd dronken 
en later in de pub brak een 
enorme vechtpartij uit. 

Ingesneeuwd in de Arden-
nen, griep in Andalusië, be-
roofd in Valencia of die keer in 
Schoorl. Daar waren we met 
Oud en Nieuw in een vakan-
tiepark waar geen vuurwerk 
werd afgestoken, fijn voor de 
honden. De inrichting van het 
huisje was deprimerend, daar 
kon geen kaarslicht tegenop. 
Ik geloof zelfs dat de over-
gordijnen van plastic waren, 
maar dat kan ook in Slagha-
ren zijn geweest waar ik eens 
ondoordacht belandde.
Eerste kerstdag, de hele dag 
op Schiphol omdat onze 
goedkope vlucht naar Istan-
bul overboekt was; iedereen 
was op komen dagen en dat 
hadden ze kennelijk niet ver-
wacht. Toen we begin januari 
weer naar huis gingen had ik 
er echt zin in; een boom met 
ballen, eten met familie en 
een buik vol oliebollen, maar 
toen was het te laat. Dit jaar 
blijven we thuis.
Anneke Zonneveld.

Geen cadeautjesfeest
Als je een grote familie hebt, 
zoals ik, is december een 
echte feestmaand. Het begint 
al met Sinterklaas. Meteen 
daarna worden de plannen 
gesmeed voor kerstmis. En 
vlak daarna het grote oliebol-
lenfestijn. Er zijn dus heel wat 
familiemomenten en gele-
genheden om samen te zijn.
Voor mijn gevoel is kerstmis 
geen cadeautjesfeest. Doch-
terlief heeft nog wel eens ge-
probeerd kerst met geschen-
ken te introduceren. En het 
zag er wel leuk uit die boom 
met die pakjes eronder. Maar 
nee, geef mij maar die baard-
mans van 5 december. Lek-
ker Hollands, ongedwon-
gen plezier met gekkigheid 
en een beetje verwennerij. 
Sinds mijn dochter in Duits-
land woont is het discussie-
punt cadeautjes met Sint of 
kerst trouwens perfect afge-
rond. Kleindochter wordt met 
Sint verwend in Nederland 
en met kerst in Duitsland. 
Dat scheelt een hoop touw-
trekken.
Wie net als ik is opgegroeid 
in een gelovig gezin, herkent 
die hang naar een aanhaak-
punt met kerstmis misschien 
wel. We gingen elk jaar met 
het gezin naar de nachtmis 
en als we na middernacht  in 

hoger sferen thuiskwamen 
was de tafel gedekt met het 
mooiste servies en aten we 
samen kerstbrood. De twee 
oudere zussen wisten het 
kerkbezoek handig te vermij-
den door zich vrijwillig aan te 
bieden als tafeldekkers, iets 
wat anders met enige strijd 
gepaard ging.
Natuurlijk hadden we vroe-
ger ook al een kerstboom 
met lichtjes, maar de kerst-
stal met het kindje Jezus 
had een belangrijkere plek in 
de huiskamer. Veelzeggend 
trouwens dat zo’n heiden-
se kerstboom vredelievend 
naast dat christelijke sym-
bool kan staan. En dat we zo-
wel ‘O, denneboom’ als ‘Stille 
Nacht’ zingen...
Rond kerstmis ga ik altijd op 
zoek naar wat bezinning. Vo-
rig jaar kwam ik tijdens de 
nachtmis veel bekenden te-
gen. Mensen die ook op zoek 
zijn naar iets meer dan een 
kerstboom met cadeaus, kal-
koen en All You Need is Love. 
Even een paar serieuze woor-
den over saamhorigheid, het 
licht, vrede en geloof, dat 
hoort voor mij bij kerstmis. En 
cadeautjes? Die krijgen we 
evengoed wel, want elke dag 
is een geschenk! 
Karin Dekkers.

Er was een duif die elk jaar 
in de periode rond kerst een 
plekje vond op de sterkste tak 
van een uit de kluiten gewas-
sen struik die hoog boven het 
huis uit torende. Aldaar ge-
nesteld aanschouwde hij elk 
jaar hetzelfde tafereel. Een 
man die geconcentreerd voor 
het beeldscherm zat. Daar in 
het duister met als enige ver-
lichting het scherm van zijn 
laptop. Driftig typend lette de 
man niet op de duif, die met 
zijn kraaloogjes de geestdrift 
van de man gadesloeg. In an-
dere huizen glinsterde fijn 
licht in kerstbomen en gloei-
de warm schijnsel van kaar-
sen. Het was er warm, in die 
huizen, dat kon zelfs een duif 
zien. In het huis van de ty-
pende man stond geen kerst-
boom en brandden ook geen 
kaarsen. De man tikte lustig 

voort. De duif die niet lezen 
kon maar wel aanvoelde: dit 
is een man met verdriet. 
Elk jaar zat hij daarboven, in 
het donker achter zijn laptop. 
Een brief schrijvend aan zich-
zelf. Een brief van haar, zijn 
grootste liefde. “Mijn lieve 
man”, zo begint de brief. “Een 
jaar is voorbij, bijna dan, mijn 
liefste. De mooiste tijd van 
het jaar is nu, met kerst. Ik 
hou alle dagen van jou maar 
in het bijzonder nu, met kerst.  
Ik kan niet bij je zijn maar 
zeg me dat je me mist. Vertel 
me nog eens dat ik je kerst-
kers ben op de tulband, daar 
moest ik zo om lachen. Want 
je houdt niet van tulband. 
Plaag me nog eens met mijn 
‘plumpudding’ want die mis-
lukte elke kerst. Kom, zeg me 
nog eens dat ik niet zo zeu-
ren moet... Omdat alles mis-
lukken kan behalve wij twee 
samen...”
Aan het einde van de brief 

lichtte de blik op van de man, 
zo zag de duif. Maar dan volgt 
de laatste regel. “Al wat ik 
nooit wilde was afscheid ne-
men. Dat is teveel gevraagd 
in dit leven. Ik kan het nog 
niet. Daarom, mijn liefste, tot 
volgend jaar kerst.” De man 
klapt zijn laptop dicht, sluit 
zijn ogen en blijft minuten-
lang zitten.

Dan neemt hij een besluit. Hij 
klikt het kleine bureaulamp-
je aan en kijkt uit het raam. 
In het schijnsel ziet hij op de 
tak een duif zitten. Even lijken 
hun blikken elkaar te kruisen. 
Hij veegt een traan weg. Dan 
vliegt de duif weg. Ineens lijkt 
het alsof hij zich lichter voelt. 
Anders, niet alleen. “Ja”, zegt 
hij in gedachten, “dat was 
nog eens wat met die misluk-
te pudding.” Hij lacht zacht-
jes, doet het lampje uit en 
gaat naar beneden.
Joke van der Zee

Het was weer een gedenk-
waardig jaar bedenk ik tij-
dens het optuigen van onze 
kerstboom. Vooral een jaar 
van feestjes, als ik in dit klei-
ne stukje tekst de ‘grote’ we-
reld even buiten mag sluiten. 
Ik heb een hechte vrienden-
groep, ooit opgebouwd van-
uit Velsen. Veel leeftijdsgeno-
ten, allemaal bouwjaar 1956. 
Dus in 2016 allemaal feest-
jes van zestigjarigen. Ver-
spreid door het land, want 
vrijwel iedereen is uitgevlo-
gen. Zestig, het heeft zo z’n 
voordelen. Wat meer rust in 
‘t lijf, niet meer zo nodig alles 
mee moeten maken, heerlijk 
op een e-bike fietsen zon-
der je te schamen, met een 
camper op stap en overnach-

ten op een plek met nog tien-
tallen grijze duiven zonder je 
daaraan te ergeren.

Maar deze leeftijd baart me 
ook zorgen. Niet zozeer om-
dat het lijf wat houteriger 
wordt en wat meer gaat kra-
ken en dat het spiegelbeeld 
toch eerder een frons dan 
een glimlach oplevert, maar 
vooral hoe het leven er over 
een aantal jaren uit zal zien. 
We zijn nu nog met z’n twee-
en, kunnen alles nog en zijn 
ontzettend blij met onze kin-
deren en inmiddels kleinkin-
deren. Maar wat als we alleen 
komen te staan? Niet meer 
alles samen kunnen delen? 
Niet meer met de camper 
op stap, alleen aan tafel, al-

leen opstaan, alleen aan het 
kerstontbijt? En nog erger: 
op een gegeven moment niet 
meer in staat zijn om voor 
mezelf te zorgen, afhanke-
lijk worden van de ouderen-
zorg. Pffff, wat een sombe-
re gedachten in deze ‘feest-
maand’, want dat is toch de 
bijnaam van december. Dus 
maar gauw de wandelschoe-
nen aan voor mijn dagelijkse 
uurtje stevig doorstappen om 
lekker fit te blijven en dan de 
open haard aan om extra te 
genieten en de donkere da-
gen letterlijk buiten te slui-
ten. En hopen dat we in 2026 
weer het hele land doortrek-
ken om de feestjes van alle 
zeventigers bij te wonen!
Renée Wouwenaar.
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Castricum - FC Castricum 
heeft het voetbaljaar 2016 af-
gesloten met toch wel teleur-
stellende, ruime, maar ook 
gefl atteerde nederlaag bij het 
Hilversumse Altius, waarmee 
het bekertoernooi is afgelo-
pen voor de Castricummers.

Omdat Castricum in de vori-
ge ronde verrassend 1e klas-
ser AFC had uitgeschakeld,
startte het misschien als fa-
voriet tegen Altius, dat daar 
echter heel andere idee-
en over had. Met compact 
en goed georganiseerd spel 
toonde het zich gelijkwaardig
aan Castricum, dat pech had 
toen een prachtige omhaal 
met de hak van Maarten van 
Duivenvoorde net over ging. 
In de 25e minuut kwam Al-
tius op voorsprong via Bil-
al El Morabit, die eerst nog 
op doelman Lars Beukers 

stuitte, maar in tweede in-
stantie raak schoot, 1-0. In 
de tweede helft ging Castri-
cum voluit voor de gelijkma-
ker, maar hoewel er sprake 
was van een overwicht, wer-
den er weinig echte kansen 
gecreëerd en als het gevaar-
lijk werd, stond de prima kee-
pende Roy van Wagtendonk 
in de weg. In de 67e minuut 
werd het plotseling 2-0, weer 
door El Morabi. Castricum 
trok met de ingevallen Car-
lo Vrijburg nog onstuimiger 
ten aanval, maar toen Altius 
na een gemiste Castricumse 
kans een kwartier voor tijd
via Rubin Bakker 3-0 scoor-
de, was het een gelopen 
koers en kon Jordy Arp in de 
laatste minuut nog voor 4-0 
zorgen.
De competitie wordt op 28 ja-
nuari hervat met een uitwed-
strijd bij Zeemacht.

Jac. P. Thijsse College 
voor Serious Request

Castricum - Op vrijdag 23 
december wordt de grote hal 
van het Jac. P. Thijsse College 
van 10.30 tot 12.15 uur veran-
derd in een markt en de au-
la van het hoofdgebouw in 
een heus theater. De leerlin-
gen uit de derde klas zijn dan 
fanatiek in de weer voor Se-
rious Request in sporthal De 
Bloemen of bij Ben Rietdijk. 
Door middel van gesponsord 
sporten dragen de derde klas 
leerlingen ook hun steentje 
bij met twee uur bootcamp, 
dancing, darten, spinning of 
soccer. 
Ben Rietdijk Sport stelt zijn 
spinzaal en instructeur gra-
tis beschikbaar ook verzor-
gen zij geheel belangeloos 
Serious bootcamp voor 70 
leerlingen. Sportcentrum De 
Bloemen laat de leerlingen 
gratis een Serious darttoer-
nooi houden. Juvat Dance 
Academy in Zaandam ver-
zorgt de Serious Dancing les-
sen. Wie binnen komt lopen 

bij het Jac. P. Thijsse College 
waant zich op een vrijmarkt 
(gratis entree). Bezoekers 
kunnen bij kraampjes allerlei 
artikelen kopen die door leer-
lingen zijn gemaakt: kaarten, 
marsepeinen fi guurtjes, arm-
bandjes, kettingen, sleutel-
hangers, magneetjes, enzo-
voorts en er zal veel muziek 
ten gehore worden gebracht. 
Tevens hebben de leerlin-
gen zich ingezet om voor de 
inwendige mens te zorgen: 
tosti’s, hotdogs, wafels, harti-
ge taarten, kerstkransjes, ap-
peltaart, thee, koffi e, smoot-
hies en warme chocomel met 
slagroom en dit alles tegen 
een kleine vergoeding voor 
Serious Request. 

De aula wordt voor deze ge-
legenheid omgetoverd in een 
theater waar de brugklas-
leerlingen twee keer de voor-
stelling De Leeuwenkoning 
neerzetten; om 10.00 en om 
12.00 uur. 

Vitesse verliest punten 
in derby in Limmen: 1-1

Castricum - De derby tus-
sen Limmen en Vitesse is ge-
speeld. Heel lang zag het er 
naar uit dat Vitesse opnieuw 
de punten zou meenemen, 
maar door een late tegentref-
fer wist de thuisploeg toch 
nog een puntje te pakken. 

Vitesse startte het duel goed 
en zette Limmen meteen on-
der druk. In de elfde minuut 
was het raak. Nadat de bal 
wat gelukkig voor zijn voe-
ten was gekomen haalde 
spits Nick van de Ven meteen 
doeltreffend uit: 0-1. 

Vooral de eerste 20 minuten 
na rust was het Limmen dat 
het duel domineerde. In de 
87e minuut volgde dan toch 
nog de gelijkmaker. Uit een 
corner van links wist Vitesse 
de bal onvoldoende weg te 
werken waarna de bal uitein-
delijk voor de voeten van een 
van de invallers belandde die 
met een beheerst schot de 
bal in de korte hoek wist bin-
nen te schieten. Daarna zette 
Limmen nog wel aan voor de 
volle winst maar dat zou ook 
teveel van het goede zijn ge-
weest. 

Mart Smeets bij Laan
Castricum - In het bijzonde-
re sportjaar 2016 nam Mart 
Smeets na 43 jaar nu echt 
defi nitief afscheid bij de NOS, 
met het verslaan van het 
olympische basketbal in Rio. 
Het werd een jaar van nog 
steeds hard werken, maar 
ook van afkicken, afstand ne-
men, genieten van de kleine 
dingen des levens en ontdek-
ken dat er in juli meer is dan 
de Tour de France.

En natuurlijk ging de work-
aholic Smeets niet achter de 
geraniums zitten. Hij schreef 
columns, trad veel op, volg-
de zeer veel sport via krant, 
tv en ter plekke. Hij bleef be-

wonderen en enthousiasme-
ren, maar ook kritisch obser-
veren en terugblikken. Als 
klap op de vuurpijl mocht hij 
voor Ziggo twee weken lang 
een televisieprogramma ma-
ken over het EK honkbal, met 
in zijn crew ook zoon Tjerk 
en dochter Nynke. Het werd 
een onvergetelijke ervaring. 
Nostalgie is het persoonlij-
ke verslag van de memora-
bele sportmomenten van the 
grand old man van de Neder-
landse sportjournalistiek. Op 
zaterdag 24 december tus-
sen 12.00 en 13.00 uur sig-
neert Mart Smeets Nostalgie 
bij boekhandel Laan in Cas-
tricum.

Castricum - Vorige week 
woensdagavond was er spra-
ke van een poging tot in-
braak in De Santmark. De 
bewoonster, een 100-jarige 
dame, zat met een koptele-
foon op haar hoofd tv te kij-
ken toen ze dacht iets te ho-
ren in haar slaapkamer. Toen 
ze daar ging kijken, zag ze 
een man buiten bij het raam 
staan die meteen vluchtte. Er 
was forse braakschade bij 
het raam. Van de dader kon 
de dame alleen vertellen dat 
het een man van ongeveer 
1.75 meter lang was.

Poging inbraak

Castricum - Vrijdag om-
streeks 22.00 uur kreeg de 
politie een melding van een 
mishandeling in de trein 
van Alkmaar naar Amster-
dam. Een 20-jarige inwoner 
van Alkmaar verklaarde in 
de trein te zijn geslagen door 
een 16-jarige inwoner van 
Leersum. Hierdoor raakt zijn 
tand beschadigd. Met behulp 
van de aanwezige conduc-
teur kon de verdachte aange-
houden worden. De verdach-
te had het slachtoffer om 
een biertje gevraagd en dit 
werd hem geweigerd. Hier-
na beschuldigde de verdach-
te het slachtoffer dat hij hem 
zou hebben laten struikelen, 
maar dit werd later door zes 
getuigen ontkend. Nadat de 
verdachte de conducteur er-
bij had geroepen gaf hij het 
slachtoffer een vuistslag. De 
verdachte verkeerde onder 
invloed van alcohol.

Mishandeling

Castricum - De politie heeft 
afgelopen weekend twee 
meldingen ontvangen met 
betrekking tot het uitgeven 
van valse biljetten van vijf-
tig euro. In een geval was de 
ontvanger alert en herkende 
met behulp van een stift de 
valsheid. Degene die het wil-
de uitgeven ging er vandoor. 
Op de website van de Neder-
landse Bank www.dnb.nl  of 
www.echtofvals.nl  staan en-
kele tips hoe vals geld te her-
kennen. Er bestaan ook apps 
waarmee de de echtheid kan 
worden herkend. 

Vals geld

Akersloot - Woensdag om 
10.00 uur heeft de brand-
weer van Akersloot een per-
soon bevrijd uit een lift aan 
de Heer Derckplantsoen die 
defect was geraakt.

Vast in de lift
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Jochem is testleider bij bouw 
zonneauto Solar Team Twente

Castricum - Solar Team 
Twente is een team van twin-
tig studenten van Saxion Ho-
geschool Enschede en Uni-
versiteit Twente, dat deel-
neemt aan de World Solar 
Challenge op 8 oktober 2017 
in Australië. Dat is een race 
voor zonnewagens van meer 
dan 3.000 kilometer van Dar-
win naar Adelaide op we-
reldniveau. Castricummer Jo-

chem Wildeboer maakt deel 
uit van het team; hij is de 
testleider. Hij is ook verant-
woordelijk voor de motoront-
wikkeling. Sinds een aantal 
jaar rijdt Solar Team Twente 
op een zelfontwikkelde elek-
tromotor om zo alle ontwerp-
vrijheid in eigen hand te heb-
ben.
Als oud-leerling van het Jac. 
P. Thijssecollege kwam Jo-

chem eerder in het nieuws 
omdat hij een belangrijke 
wiskundeprijs won. Nu is hij 
derdejaars Technische Na-
tuurkundestudent. ,,Ik vond 
dat het einde van mijn ba-
chelor bijzonder dichtbij 
kwam, en het werken aan 
een zonneauto is een leuke 
manier om mijn studie te ver-
tragen”, grapt hij. ,,Welke plek 
is dan beter dan Solar Team 
Twente? Tijdens de vorige 
editie is het solarteam gefi -
nisht op maar vier minuten 
afstand van de eerste plaats. 
Ondertussen is Solar Team 
Twente toe aan haar zeven-
de editie van de World Solar 
Challenge. Dit jaar geldt er 
slechts één doel: winst in Au-
stralië. Met twintig studenten 
werken wij dan ook meer dan 
fulltime naar dit doel toe om, 
net als afgelopen jaren, mee 
te draaien aan de wereld-
top op het gebied van zon-
ne-energie, duurzaamheid 
en techniek.” 
Sinds 1987 vindt elke twee 
jaar de Bridgestone World 

Solar Challenge plaats. Hier-
bij rijden deelnemers van over 
de hele wereld over de Stuart 
Highway, dwars door Austra-
lië. Het kan gezien worden 
als dé showcase van nieu-
we geavanceerde automotive 
technologie en een promo-
tiemiddel om duurzaamheid 
onder de aandacht te bren-
gen. De nieuwe zonneauto 
moet voldoen aan een groot 
pakket aan eisen waarop ge-
controleerd wordt tijdens de 
keuring en er zijn enkele be-
langrijke regels die zeer be-
palend zijn voor het ontwerp. 
Ook de teams moeten zich 
aan regels houden. Jochem: 
,,Er mag alleen gereden wor-
den tussen 8.00 en 17.00 uur. 

De plek waar het team zich 
op dat moment bevindt zal 
de overnachtingsplek wor-
den, wat dus ook midden in 
de Australische outback kan 
zijn.” 

Iedereen krijgt de kans bij te 
dragen aan de auto door de 
naam van de nieuwe zonne-
auto te bedenken. De win-
naar wordt beloond met een 
rit in de auto die afgelopen 
editie als tweede over de 
streep kwam, Red One. Na-
men kunnen ingestuurd wor-
den tot en met 31 december 
via solarteam.nl. Tijdens de 
ontwerppresentatie in maart 
wordt de winnende auto-
naam bekendgemaakt.

Nieuwe mijlpalen Stichting Turn-Over

Castricum - Stichting Turn-
Over is de beginfase voorbij. 
Anderhalf jaar geleden vier-
de Turn-Over haar offi cië-
le opening. Afgelopen don-
derdag was het tijd voor de 
kick-off van de Stichting 
Turn-Over bij de Castricum-
se Rugbyclub om die mijlpaal 
te vieren. 

Joeri Peperkamp leidde de 
avond en stelde het nieu-
we bestuur voor: directeur 
Esther Hollenberg, voorzit-
ter Esther Rommel, pen-
ningmeester Hilbrand Klijn-
stra, secretaris Edgar Nijman 
en bestuursleden George de 
Vries en Touda Ourhris.
Youness Ourhris was een 
van de eersten die bij het 
project terecht kwam. Tegen-
woordig is hij als ervarings-

deskundige betrokken. Hij 
was een van de sprekers van 
de avond. ,,Ik had een enkel-
band en geen enkele werk-
nemer wilde me hebben. Een 
jongerenwerker had over 
Turn-Over gelezen en dacht 
dat dat wel een goed idee 
was voor mij. Ik ben eraan 
begonnen, begonnen met 
rugby. Toen vroeg Joeri me 
om mee te werken als erva-
ringsdeskundige.” Het eer-
ste succesverhaal, waar-
na er nog velen zouden vol-
gen. Moeder Nathalie Alting 
Siberg vertelde over wat zij 
zag gebeuren bij haar zoon. 
,,Hij ging van negatief naar 
positief. Turn-Over beteken-
de veel voor hem. Doordat hij 
ook zo met sporten in aanra-
king kwam, ging hij zich in-
eens ook bezighouden met 

voeding. Ik ben blij dat Turn-
Over bestaat. Zeker voor de 
jongeren die aan de kant 
staan.”

Vriend en collega George de 
Vries kan het zich goed voor-
stellen dat rugby een goe-
de manier is om de jongeren 
te helpen weer mee te kun-
nen draaien in de samenle-
ving. ,,Discipline en respect 
hoort bij de sport. Het zit er 
al vanaf het begin in en het is 
daarom zeer geschikt. Vroe-
ger deelde ik wel graag een 
tikkie uit. En dat werd er wat 
van gezegd door de scheids-
rechter. Eén keer, twee keer, 
drie keer. Maar uiteinde-
lijk spraken ook mijn team-
genoten mij eropaan. Daar 
leerde ik van. Het spelletje 
heeft veel voor me betekent 

en dat doet het nog steeds.” 
De Vries ziet het dan ook als 
een eer en privilege om van 
het project deel uit te mogen 
maken. 
Ook de kersverse direc-
teur en voormalig wethou-
der Esther Hollenberg sprak 
enthousiast: ,,Ik werd met-
een gepakt door het ver-
haal van Joeri. Ik geloof-
de er vanaf dag één in. Niet 
iedereen heeft mazzel met 
zijn of haar achtergrond. Bij 
Turn-Over mogen de jonge-
ren fouten maken. Ze ver-
dienen een tweede kans en 
soms ook een tweede, der-
de of zelfs vierde. Een focus 
op verder gaan, in plaats van 
kijken naar het verleden. El-
kaar dingen gunnen en el-
kaar respecteren. Toen ik ge-
vraagd werd als directeur, zei 
ik meteen ‘ja’. Ik heb er veel 
vertrouwen in en ben blij met 
het bestuur.”
De cijfers zijn rooskleurig. 
Afgelopen anderhalf jaar 
kwamen dertien jongeren 
binnen via het UWV, 26 via 
Haltewerk, vijf via de BUCH-
gemeenten en acht vrijwillig. 
Van hen hebben er inmiddels 
28 werk, twaalf zitten in een 
leerwerktraject, twee gaan 
ernaar school, zeven hebben 
verdere begeleiding en drie 
zijn vroegtijdig gestopt. 

Gratis sporten 
in kerstvakantie
Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert 
in de kerstvakantie diverse 
sportieve activiteiten voor de 
basisschoolleerlingen, die in 
Castricum of Heemskerk wo-
nen of naar school gaan. Alle 
activiteiten zijn gratis. 

Op dinsdagochtend 3 janua-
ri is er een sportinstuif in De 
Waterakkers voor kinderen 
van groep 3 tot en met 8. La-
ter op de dag is er in de Wa-
terakkers een kleuterinstuif. 
Op woensdagochtend 4 ja-
nuari kunnen kinderen van 
groep 3 tot en met 8 deel-
nemen aan diverse clinics in 
sportcentrum De Bloemen in 
Castricum. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf digitaal in-
schrijven via www.sportser-
vicekennemerland.nl. 
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Vliegverkeer neemt verder toe
Castricum - Pieter-Jan 
de Bruijn,binnen de Schip-
hol Group verantwoorde-
lijk voor de uitbreiding van 
Schiphol,zegt dat Schiphol in 
2035 uit gaat van 90 miljoen 
passagiers en 600.000 vlieg-
bewegingen per jaar. Dat be-
tekent dus ook meer vliegver-
keer boven Castricum. On-
dertussen heeft Castricum 
een verklaring uitgereikt aan 
Adnan Tekin, de nieuwe ver-
tegenwoordiger van de PvdA 
in Gedeputeerde Staten 
Noord-Holland, waarin ge-
protesteerd wordt tegen de 
ongebreidelde groei van het 
aantal vliegbewegingen op 
Schiphol, het huidige veel te 
hoge aantal nachtvluchten en 
de verplaatsing van vliegver-
keer naar Lelystad Airport in-
dien dit leidt tot toename van 
de overlast en ge-luidhinder 
in de aanvliegroutes.

‘Niet meer, maar minder 
vliegtuigbewegingen boven 
Castricum’. Dat was de me-
ning van de ongeveer tach-
tig aanwezigen tijdens het 
door de PvdA georganiseer-
de debat in Nieuw Geester-
hage vorige week woensdag. 
Vooral het toenemend aantal 
nachtvluchten was voor het 
grote aantal inwoners reden 
om aanwezig te zijn bij het 
debat met Tweede Kamer-
lid Henk Leenders (PvdA) en 
een aantal lokale en provinci-
ale politici. Terwijl het plafond 
voor nachtvluchten op 29.000 
vliegtuigbewegingen ligt, is 
op dit moment al sprake van 
32.000 nachtvluchten. Ook 
volgend jaar dreigt het aantal 
nachtvluchten opnieuw ruim 
boven de 30.000 uit te komen. 
Dat het aantal nachtvluchten 
ook volgend jaar boven de 
norm van 29.000 dreigt uit te 

komen leidde bij een van de 
aanwezigen tot de verzuch-
ting dat het aantal nacht-
vluchten gewoon strikt moet 
worden gehandhaafd door 
elk vliegtuig die deze norm 
overschrijdt een fikse boete 
te geven. Hans van Schoor, 
vertegenwoordiger van in-
woners in de Commissie Re-
gionaal Overleg luchthaven 
Schiphol, ging het meest ver. 
Hij stelde voor dat Nederland 
het Duitse voorbeeld volgt 
waarbij een Duitse rechter 
de luchthaven van Frankfurt 
heeft verboden om nacht-
vluchten toe te staan. ,,De 
meeste nachtvluchten vin-
den plaats in de laatste twee 
uur van de nacht. Door al die 
nachtvluchten twee uur te 
verplaatsen, is het probleem 
opgelost.”
Het debat, geleid door Dave 
van Ooijen en waaraan ook 

Aukelien Jellema (staten-
lid PvdA), Rob Glass Groen-
Links) en Ron de Haan (De 
VrijeLijst) deelnamen, werd 
afgerond door de overhandi-
ging van de ‘Verklaring van 
Castricum’ Adnan Tekin: ,,Wat 
vanavond aan de orde is ge-
komen, de ervaringen die be-
woners hebben met de hin-
der van Schiphol, zal ik mee-
nemen in de debatten in Pro-
vinciale Staten. Mij gaat het 
er om dat er een goede af-

weging wordt gemaakt tus-
sen de belangen van de be-
woners en die van de Neder-
landse economie. Bewoners 
mogen daarbij niet de dupe 
worden van de economie.”
Volgens de aanwezigen dient 
ook na 2020 het aantal vlieg-
bewegingen op Schiphol tot 
500.000 te worden beperkt 
en dient het maximaal aan-
tal nachtvluchten of te wor-
den gehandhaafd of twee uur 
te worden verschoven.

Kerstavond in de kerk
Limmen - Op kerstavond 
zaterdag 24 december be-
gint om 16.00 uur een bijeen-
komst in de Corneliuskerk 
voor kleuters. De ouders vor-
men het koor en zingen de 
kerstliederen. Om 17.30 en 
19.15 uur een gezinsviering; 
een kerstmusical met kinder-

koor.
Om 21.30 uur kerstviering 
met Noord Hollands Byzan-
tijns Mannenkoor. Vooraf sa-
menzang onder leiding van 
Peter Rijs. Om 23.30 uur fees-
telijke kerstviering met Litur-
gisch koor, afgesloten met 
glühwein.

Wateroverlast Molenweide
Castricum - Vrijdag rond 
14.00 uur werd de brandweer 
opgeroepen om naar de Mo-
lenweide te gaan vanwege 
wateroverlast. De plas water 

werd veroorzaakt door werk-
zaamheden aan de waterlei-
ding bij het bouwplan rond 
Geesterhage. Foto: Evelien 
Olivier.

Frustratie over vrijhandelsverdragen
Castricum - Op vrijdag 9 de-
cember zijn belangstellenden 
bij Transition Town Castricum 
bijgepraat over de beloften en 
gevolgen van vrijhandelsak-
koorden. Vrijhandel van goe-
deren en diensten zonder be-
perkingen tussen landen. Met 
name CETA (Canada en EU) en 
TTIP (EU en VS) zijn genoemd. 
Arie Meijboom was erbij en hij 
vertelt: ,,Mijn reeds aanwezige 
ongerustheid slaat om in pa-
niek en grote frustratie. Vol-
gens de regering is maxima-

le transparantie in de commu-
nicatie gewenst. Ze vertalen 
echter niet de stukken die je 
nodig hebt om het volledig te 
snappen.” 
De voorgestelde winst bij 
maximale harmonisatie bij 
TTIP ligt voor Nederland tus-
sen de 1,4 en 4,1 miljard. De 
marge hiertussen is 2,7 mil-
jard. Meijboom: ,,Bij zoveel on-
zekerheid kan het ook zomaar 
negatief uitvallen. Dat bedrag 
is niet per jaar maar voor de 
komende tien jaar. Dat is een 

stijging van ons Nationaal Pro-
duct van 0,05%. Het CBS gaat, 
bij eigen berekeningen, uit van 
een foutmarge van 1%. Ook zo 
bekeken kan de stijging dus 
snel in een nadeel omslaan. 
En meer banen? Dat kan, maar 
dan wel op de plek met de 
laagste lonen. Goedkoper pro-
duceren? Kan ook, maar wel 
op de plek met de soepelste 
milieuregels. Productveiligheid 
beter of slechter? Dat hangt af 
van welk land men de normen 
gaat hanteren. Gaat de VS on-

ze hogere voedselveiligheids-
normen overnemen of zakken 
wij af naar hun niveau. Lagere 
normen zijn, op korte termijn, 
goedkoper. Ondanks meer 
productie niet meer CO2-uit-
stoot door volumevoordelen? 
De regering zet er wel in de 
kleine lettertjes bij dat de CO2-
uitstoot van de scheepvaart in 
internationale wateren hierbij 
niet meetelt. Net als de lucht-
vaart overigens. Er ligt heel wat 
water tussen de EU en de VS. 
Heel veel scheepvaart dus en 

heel veel extra onbenoemde 
CO2. Uit de statistieken blijkt 
dat handelsakkoorden slechts 
tijdelijk een opleving geven. Er 
komen weer nieuwe akkoor-
den en nieuwe afspraken in 
de race naar de bodem. Laag-
ste lonen, laagste belastingen, 
laagste normen. Wij, en onze 
kinderen, blijven uiteindelijk 
zitten met een vervuilde aarde 
en hebben geen tijd beschik-
baar om van al die extra ge-
produceerde goederen te ge-
nieten.” 

Castricum - Voor leden 
en niet-leden zijn er twee 
bridgedrives in de kerst-
vakantie in Geesterhage. 
Op 28 december de Julius-
drive voor het goede doel, 
de Gulukids in Oeganda en 
in het bijzonder voor Julius. 
Aanvang: 19.45 uur. 
Op 29 december is er een 
vrije inloopavond: aanvang 
19.45 uur. Op 15 januari is 
de maandelijkse zondagmid-
dagdrive die ook voor ieder-
een toegankelijk is. Aanvang 
13.30 uur. Inschrijven liefst 
via de site van Bricas of in de  
zaal. Bricas start in januari 
met twee cursussen. De be-
ginnerscursus; twaalf dins-
dagmiddagen te beginnen 
op 10 januari. De spelverbe-
teringscursus zes vrijdagmid-
dagen te beginnen op 13 ja-
nuari. Meer informatie op 
www. bricas.nl.

Kerstbridgen 

Streetscape zoekt vrijwilliger
Castricum - Wie houdt 
van kunst en draagt Galerie 
Streetscape op de Dorpsstraat 
een warm hart toe? Er wordt 

gezocht naar een vrijwilliger 
voor een middag van 13.45 tot 
17.45 uur per week. Tel.: 0251-
820103/06-49994244.
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Oudejaarsloop bij AVC 
voor jong en oud

Castricum - Oudjaarsdag 
zaterdag 31 december or-
ganiseert Atletiek Vereni-
ging Castricum de derde van 
de vier Strand- en duinlo-
pen van dit seizoen. Ieder-
een kan meedoen. Begin-
nende lopers kunnen mee-
doen aan de loop over 4 kilo-
meter. De start is op de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg, en 
de route voert door het duin-
gebied. De gevorderde lopers 
kunnen kiezen voor 10,5 km 

of 15 km. De jeugd van 5 tot 
en met 12 jaar kan meedoen 
aan de speciale jeugdloop 
over 2,3 km. 
AV Castricum trakteert iede-
re deelnemer op een oliebol. 
Ook zijn warme chocomel en 
glühwein aan de bar verkrijg-
baar.

IVan te voren inschrijven kan 
tot en met donderdagavond 
29 december via www.avcas-
tricum.nl. Castricum - Tijdens de 

kerstvakantie in de eerste 
week van januari staat de 
Springplank-Speelwereld in 
het teken van vogels die in 
Nederland de winter door-
brengen. Dinsdag 3 januari 
komt Cees Baart van de Vo-
gelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland vertellen wat er 
kan worden gedaan om de 
vogels een handje te helpen 
de winter door te komen en 
donderdag 5 januari wordt er 
een vogelvriendelijke haag 
geplant in de Springplank 
tuin waarbij iedereen uitge-
nodigd is om mee te komen 
helpen.
Meer informatie via info@
springplank-castricum.nl.

Vogels in De 
Springplank

Castricum - Eindelijk weer 
winst voor korfbalvereniging 
Helios na een aantal moei-
zaam verlopen wedstrijden. 
De ploeg van Martijn Kerk-
stra speelde alle schroom 
van zich af. Madjoe uit Rijns-
burg werd met 16-6 versla-
gen. Met name de zes doel-
punten tegen was een goe-
de opsteker. Helios krijgt dit 
seizoen veel doelpunten te-
gen. In deze wedstrijd maak-
te het verdedigende spel van 
de Castricummers het grote 
verschil. 

Eindelijk winst 
voor Helios 

Castricum - Afgelopen vrij-
dagavond 16 december was  
bij de Tafeltennisvereniging 
Castricum alles omgetoverd 
in kerstsfeer om het jaarlijkse 
kerstdubbeltoernooi plaats te 
laten vinden. 24 koppels de-
den mee aan aan dit toer-
nooi. 
Valentino en Stefano Veldt 
hebben de wedstrijd gewon-
nen van Amroe en Maher, 
Florence  en Hans Nieuwen-
huys de eerste bij de senio-
ren. In het nieuwe jaar is  op 
12 januari het volgende toer-
nooi.

Dubbeltoernooi
tafeltennisCastricum - Avonturier Ral-

ph Tuijn was zaterdag aan 
een solotocht per roeiboot 
begonnen over de Atlanti-
sche Oceaan, maar een dag 
later moest hij afhaken. 

Door slecht weer raakte de 

apparatuur beschadigd. Hij 
vertrok vanuit het zuiden van 
Portugal en hoopte binnen 50 
tot 55 dagen Frans-Guyana 
in Latijns-Amerika te berei-
ken. Ralph is van plan het so-
lowereldrecord met ruim een 
maand verbreken.

Pech voor Ralph Tuijn

Castricum - De opbrengst 
van de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds in no-
vember was in Castricum 
4804,15 euro. De opbrengst 
van de collecte wordt ge-
bruikt om te investeren in het 

Opbrengst 
collecte MS fonds

Praten en denken 
over de eigen dood

Castricum - De Coöperatie 
Laatste Wil (CLW) nodigt be-
langstellenden uit op dinsdag 
3 januari om 10.00 uur in de 
bibliotheek. De CLW streeft 
volledige autonomie na over 
eigen sterven: in haar vi-
sie zou men geheel zelfstan-
dig moeten kunnen beslissen 
over het moment van de ei-

gen dood. Tevens moet het 
middel dat een waardig ster-
ven garandeert, zonder tus-
senkomst van derden aange-
schaft kunnen worden. 
Na een korte inleiding over 
doel, werkwijze en positie 
van de CLW gaan de aanwe-
zigen met elkaar in gesprek. 
Aanmelden in de bibliotheek.

CSV meiden ongeslagen
Castricum - De handbal-
meiden van CSV kunnen er 
wat van. Ongeslagen gaat 
de D2 de winsterstop in. De 
wedstrijd van zondag, met 

verbeteren van de kwaliteit 
van leven van mensen met 
MS én in innovatieve onder-
zoeken om MS te genezen. 
Collectant gemist? Ga naar 
www.mscollecte.nl en do-
neer online. Dat is ook moge-
lijk op giro 5057, NL 92 INGB 
000000 5057, of sms STOPMS 
naar 4333 en doneer eenma-
lig twee euro.

Meisjes FCC kampioen
Castricum - In de najaars-
competitie (2e klasse) zijn 
de meiden van FC Castri-
cum O17 overtuigend kampi-
oen geworden. Alle wedstrij-

den werden gewonnen en er 
werd 83 keer gescoord. 
In de voorjaarscompetitie 
gaat MO17 in de 1e klasse 
spelen. 

een tussenstand van 12-2 te-
gen Vrone werd zelfs met 23-
5 gewonnen. De meisjes vier-
den een klein feestje na af-
loop.

Vrijwilligers verzachten 
de eenzame kerstnacht
Regio - De decembermaand 
staat in het teken van familie-
bezoek en gezelligheid. Een-
zaamheid wordt daardoor tij-
dens de feestdagen vaak 
sterker ervaren. Wie behoef-
te heeft aan een mens tot 
mens gesprek, kan zelfs in 
de Kerstnacht terecht bij de 
vrijwilligers van Sensoor. Ze 
luisteren naar het verdriet om 
verloren dierbaren. Naar ge-
mis van échte, vertrouwelijke 
relaties.
Er zijn 950 vrijwilligers die 
zorgen dat Sensoor 24/7 be-
reikbaar is voor een luiste-

rend oor. Om dit ook in 2017 
te garanderen, zijn nieuwe 
vrijwilligers hard nodig. De 
locatie Sensoor Alkmaar start 
eind februari 2017 een trai-
ning om nieuwe vrijwilligers 
op te leiden. Daarna krijgt de 
vrijwilliger voortdurend trai-
ning en begeleiding om de 
kwaliteit van de gesprekken 
te bewaken. Geïnteresseer-
den kunnen meer informa-
tie vinden en zich aanmelden 
op www.sensoor.nl. Wie be-
hoefte heeft aan een luiste-
rend oor kan bellen naar 072-
5613614 of 0900-0767.
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Nederlandse top gaat bij Egmond Halve 
Marathon strijd aan met internationale atleten

Egmond - De Nederlandse 
wedstrijdlopers gaan zich tij-
dens de Egmond Halve Ma-
rathon mengen in het inter-
nationale deelnemersveld. 
Organisator Le Champion 
heeft voor de 45e editie op 
zondag 8 januari de sterkste 
lopers van Nederland vastge-
legd: Abdi Nageeye, Khalid 
Choukoud, Michel Butter en 
Ronald Schröer. Bij de vrou-
wen staan Ruth van der Me-
ijden, Andrea Deelstra en Mi-
randa Boonstra aan de start.
Abdi Nageeye heeft de 
meeste kans op een podium-
plaats. Tijdens de vorige edi-
tie bewees hij al met zijn vier-
de plek lang met de Afrika-
nen mee te kunnen. Nageeye 
is bovendien al maanden in 
topvorm met als hoogtepunt 
zijn elfde plaats op de Olym-

pische marathon in Rio de 
Janeiro. Ook Castricummer 
Michel Butter heeft al vaak 
meegelopen in Egmond, met 
als beste prestatie een twee-
de plaats in 2009. Nadat eer-
der dit jaar zijn Olympische 
avontuur mislukte, heeft hij 
zich de laatste tijd met name 
gefocust op snelheidstrainin-
gen. Butter hoopt hierdoor 
sterker te beginnen aan zijn 
nieuwe uitdaging, het EK ma-
rathon in 2018.
Als beste crosser van Neder-
land kan Khalid Choukoud 
goed uit de voeten op het 
zware parcours van de Eg-
mond Halve Marathon. Door 
de jaren heen heeft hij bij de 
winterklassieker al vijf top 10 
noteringen behaald. Chou-
koud zal met veel vertrouwen 
aan de start verschijnen, ze-

ker gezien zijn uitstekende 
prestatie in Amsterdam. Hij 
werd hier Nederland kampi-
oen marathon in een tijd van 
2.11.23. Tenslotte mag Ronald 
Schröer niet uitgevlakt wor-
den als kanshebber. De laat-
ste maanden is hij bijzonder 
goed op dreef in een aantal 
wedstrijden, zo werd in het 
sterk bezette veld van de Wa-
randeloop in Tilburg negende 
(tweede Nederlander).
De grote favorieten voor het 
Nederlandse podium bij de 
vrouwen zijn Ruth van der 
Meijden en Andrea Deelstra. 
Van der Meijden pakte tij-
dens de TCS Amsterdam Ma-
rathon in een PR van 2.33.44 
haar eerste Nederlandse ma-
rathontitel. De eerste maan-
den van 2017 richt ze zich op 
een aantal grote wegwed-

strijden. Voor Deelstra stond 
het afgelopen jaar ook in het 
teken van de Olympische 
marathon, maar ze kon niet 
goed omgaan met de warme 

weersomstandigheden. Mi-
randa Boonstra maakt in Eg-
mond haar comeback, nadat 
ze maandenlang met blessu-
releed te kampen had.

VolwassenenSportPas
Castricum - Wie het nieu-
we jaar sportief wil beginnen 
kan zich inschrijven voor het 
tweede blok van de Volwas-
senenSportPas (VSP). Sport-
service Kennemerland biedt 
volwassenen de mogelijk-
heid kennis te maken met 
verschillende sporten zonder 
verdere verplichtingen. Ie-
dereen van 18 jaar en ouder 
die in Castricum of Heems-
kerk woont kan voor vijf euro 
(doorgaans) vier keer mee-

trainen bij een deelnemen-
de vereniging. Meedoen kan 
aan meedoen met zumba, 
schaken, hardlopen, moun-
tainbiken, squash, schermen, 
yoga, verschillende dans- 
en fi tnessvormen, volleybal, 
zwemmen, ju jitsu, karate en 
meer. Het volledige aanbod 
is te vinden op www.sport-
servicekennemerland.nl. In-
schrijven kan tot en met 9 ja-
nuari. De  lessen starten eind 
januari.

Akersloot - Na een zenuw-
achtige start van de handbal-
wedstrijd tussen Meervogels 
en Westfriezen viel het eer-
ste doelpunt na zes minuten 
speeltijd. Ruststand 8-12. In 
de tweede helft was het be-
gin weer voor Westfriezen, de 
thuisploeg liep steeds achter 
de feiten aan. Maar na een 

Gelijkspel
Heiloo - In De Hofdijk is een 
expositie te zien tijdens de 
feestdagen. Troubadour Hu-
bert Kuijper en fl uitist Hans 
van der Laan zullen afwisse-
lend het geheel muzikaal op-
luisteren. 
Nivon Heiloo toont de re-
sultaten van diverse crea-
tiviteitscursussen, de Hob-
by Farm Heiloo laat zien wat 
kinderen in elkaar weten 
te knutselen en ook Kunst-
Kids laat hun kunstwerken 
zien. De expositie ‘Cursis-

Kerstexpositie ten in Beeld’ is te zien in de 
lokalen van de Hobby Farm 
met schilderijen en beelden. 
Houtbewerking voor vol-
wassenen presenteert een 
overzicht, er zijn sieraden te 
zien van cursisten van Stu-
dio Plien  en werken van Ma-
malou Mozaïek. Bij Tintoretto 
staan de atelierdeuren, er zijn 
schilderijen te zien. 

Van 13.00 tot 17.00 uur op 
zondag  25 december (Nivon 
gesloten), maandag 26 de-
cember, zaterdag 31 decem-
ber en zondag 1 januari. Ma-
riënstein 178-A  in Heiloo.

kwartier herpakten de da-
mes van Meervogels zich en 
kropen steeds dichterbij qua 
score en kwamen zelfs weer 
gelijk. Met dank aan pe-
naltyspecialist Wailing Lam. 
Hierna bleef het spannend 
tot het eind. Beide ploegen 
gaven elkaar niet veel toe, 
maar na het laatste fl uitsig-
naal van de scheidsrechter 
stond er een 22-22 stand op 
het scorebord. 

Bieb atelier
Castricum - Bij de biblio-
theek kunnen kinderen in de 
kerstvakantie weer komen 
knutselen in het Bieb ate-
lier op dinsdag 3 januari van 
10.00 tot 11.30 uur. De activi-
teit is bedoeld voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. Aan-
melden is noodzakelijk. Aan-
melden via de jeugdagen-
da op de website www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl/
jeugd of bij de klantenservice 
in de bibliotheek.

Werkgroep Kustbeschermers gestart
Regio - Langs de hele Ne-
derlandse kust is sinds de-
cember vorig jaar een be-
weging van burgers op gang 
gekomen om de kust en het 
bijbehorende duingebied te 
beschermen tegen te inten-
sieve bebouwing, gesteund 
door Natuurmonumenten. 
Op een bijeenkomst in ju-
li van dit jaar hebben ook 
in Noord-Holland actieve 

kustbeschermers zich ver-
enigd en zo ontstond er een 
werkgroep met onder ande-
re deelnemers uit Castricum, 
Beverwijk en Wijk aan Zee. 

De werkgroep Kustbescher-
mers Noord Kennemerland 
wordt in de startfase onder-
steund door Beverwijk Duur-
zaam. De werkgroep is bezig 
de bestaande plannen voor 

bebouwing kritisch te bekij-
ken. Inmiddels zijn de over-
heden en vele natuur- en 
landschapsorganisaties be-
zig een Kustpact tot stand 
brengen. Kustgemeenten zijn 
aan zet om dat pact te on-
dertekenen, maar dat ge-
beurt volgens de werkgroep 
te weinig. Voor meer informa-
tie: www.beverwijkduurzaam.
nl/kustbeschermers.





Probeer sport naar keuze
Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) in Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Sportser-
vice Kennemerland, gaat in het 
nieuwe jaar weer sportief van 
start. Alle basisschoolkinderen 
die in Castricum, Akersloot, Lim-
men en Heemskerk wonen of op 
school zitten kunnen zich weer 
inschrijven voor het tweede blok 
van de JSP. Een uitgelezen kans 
om vrijblijvend kennismaken met 
een sport naar keuze.
Sportservice Kennemerland 
biedt met de JSP kinderen de 

mogelijkheid met een sport ken-
nis te maken bij een vereniging 
of organisatie, zonder verde-
re verplichtingen. Voor vijf euro 
kunnen kinderen uit het basis-
onderwijs (doorgaans) vier les-
sen meedoen met een sport naar 
keuze. Klik op de JSP button via 
de website www.sportservice-
kennemerland.nl voor het volle-
dige aanbod en meer informatie. 
Inschrijven voor dit blok kan van 
tot en met 9 januari, uitsluitend 
via de website. De lessen starten 
eind januari.

Heemskerk - IVN Midden 
Kennemerland houdt op don-
derdag 29 december een 
wandeling rondom De Kruis-
berg. Natuurgidsen van IVN 
lopen mee om te vertellen 
over het landschap en de 
winterse fl ora en fauna. 

Het duingebied bij Heemskerk 
wordt gekenmerkt door grote 
paraboolduinen en oude land-
bouwontginningen uit het einde 
van de 19e eeuw, met de boer-
derij ‘de Kruisberg’ als middel-
punt. 
De wandeling duurt ongeveer 
1,5 uur tot 2 uur. Onderweg is er 
een warm drankje en een olie-
bol. Aanmelden kan via excur-
sieivnmk@gmail.com onder ver-
melding van oliebollenwande-
ling. Vertrek is om 13.00 uur van-
af het parkeerterrein ter hoogte 
van Oudendijk 29 in Heemskerk.

Oliebollen-
wandeling 

Platform gehandicaptensport 
Castricum - De regio Alkmaar, 
waaronder de gemeente Castri-
cum, heeft zich maandag 12 de-
cember offi cieel aangesloten bij 
het landelijke platform voor aan-
gepast sporten, Uniek Sporten. 
Dit gebeurde tijdens een sport-
dag in het bijzijn van sportwet-
houder Rob Schijf van Castri-
cum, samen met andere sport-

wethouders uit de regio, spor-
ters met een verstandelijke be-
perking en begeleiders, studen-
ten Sport & Bewegen en bege-
leiders van IJsschool Zoeff. 155 
activiteiten, 93 sportaanbieders, 
57 sporten in 34 categorieën in 
de regio zijn vanaf heden in te 
zien via de app en website www.
unieksporten.nl.

Vrijwilligers verzachten 
de eenzame kerstnacht
Regio - De decembermaand 
staat in het teken van familiebe-
zoek en gezelligheid. Eenzaam-
heid wordt daardoor tijdens de 
feestdagen vaak sterker erva-
ren. Wie behoefte heeft aan een 
mens tot mens gesprek, kan zelfs 
in de Kerstnacht terecht bij de 
vrijwilligers van Sensoor. Ze luis-
teren naar het verdriet om ver-
loren dierbaren. Naar gemis van 
échte, vertrouwelijke relaties.
Er zijn 950 vrijwilligers die zor-
gen dat Sensoor 24/7 bereikbaar 
is voor een luisterend oor. Om dit 

ook in 2017 te garanderen, zijn 
nieuwe vrijwilligers hard nodig. 
De locatie Sensoor Alkmaar start 
eind februari 2017 een training 
om nieuwe vrijwilligers op te lei-
den. Daarna krijgt de vrijwilliger 
voortdurend training en begelei-
ding om de kwaliteit van de ge-
sprekken te bewaken. Geïnte-
resseerden kunnen meer infor-
matie vinden en zich aanmelden 
op www.sensoor.nl. Wie behoef-
te heeft aan een luisterend oor 
kan bellen naar 072-5613614 of 
0900-0767.

Vogelkijkhut Hempolder 
gesloten wegens overlast
Akersloot - Een groep jonge-
ren heeft de vogelkijkhut in de 
Hempolder uitgekozen als hang-
plek. Er wordt steeds meer af-
val achtergelaten en er is zelfs 
brand gesticht. In verband met 
die groeiende overlast heb-
ben de boswachters van Land-
schap Noord-Holland beslo-
ten de vogelkijkhut in ieder ge-
val tot het broedseizoen te slui-
ten voor publiek. De hut is na-
tuurlijk bedoeld voor het obser-
veren van vogels. Vogelaars ma-
ken ook dankbaar gebruik van 
de hut. Maar er verblijven steeds 
meer hangjongeren in de hut. 
Aanvankelijk bleef het bij ‘be-
perkte’ overlast en het achterla-
ten van wat afval. Dit werd elke 
week netjes opgeruimd door de 
boswachters en de vrijwilligers. 

Maar nu de overlast steeds gro-
ter wordt en steeds serieuzere 
vormen aanneemt, is de maat vol 
en is de vogelkijkhut afgesloten. 
Het is de verwachting dat de hut 
in het voorjaar weer opengesteld 
kan worden voor publiek.

Volleybalsters MC1 
zijn opnieuw kampioen
Castricum - Seizoen 2015-2016 sloten zij de tweede helft af als 
kampioen en nu stomen ze door; overtuigend kampioen van de 
eerste helft, Klasse B. Het team is de derde volleybalkampioen van 
Croonenburg dit seizoen. Op naar de hoofdklasse. Op de foto staand 
v.l.n.r.: Ivanka, Marie, Jasmijn, Roos en coach Dick Snel, zittend Han-
nah, Iris, Anna en Eva.

Winter-
kampioen

Limmen - Op vrijdag 16 de-
cember speelden de schakers 
van Vredeburg de twaalfde ron-
de van de interne competitie. Dit 
jaar rest nog slechts het traditio-
nele kersttoernooi. In een recht-
streeks duel mochten Bert Hol-
lander en Jos Admiraal uitmaken 
wie als winterkampioen de kerst 
in zou gaan. 
Hoewel de partij zich in materi-
ele zin evenwichtig ontwikkel-
de, was dat in positionele zin 
niet het geval. Hollander bouw-
de zorgvuldig aan een sterke pi-
onnenketen op de damevleugel. 
Admiraal kwam steeds meer on-
der druk te staan en zag met le-
de ogen dat de b-pion van Hol-
lander niet meer tegen te hou-
den was.
De partij tussen Barry Bleke-
molen en Sandra Hollander was 
plots afgelopen toen eerstge-
noemde zomaar een paard ver-
speelde. Gertjan Hafkamp en 
Harold Ebels maakten er een 
ware schaakthriller van.  Ruim 
na middernacht, na 86 zetten, 
kon Hafkamp het punt bijschrij-
ven. Ook Robin Rommel en Hans 
de Goede speelden een lange 
partij met winst voor De Goede. 
Het �duel der generaties¹ tussen 
vader Dick en zoon Remi Aafjes 
eindigde in het voordeel van de 
meer ervaren speler. Jan Borst 
haalde Chiel Pepping van de ro-
ze wolk. Tars Wanders en Hid-
de Ebels deelden het punt. Iets 
soortgelijks gold voor de partij 
tussen Jan Levering en Theo Al. 
Gijs Pouw won overtuigend van 
Ed van Duin, terwijl Harry Le-
vering zich sterker toonde dan 
Kees Aafjes. 
Komende vrijdag staat het tradi-
tionele kersttoernooi op het pro-
gramma. 

Knappe overwinning 
Bakkum - In Het Ruiterhuys, 
boekte Schaakclub Bakkum een 
onverwachte doch fraaie over-
winning op koploper Aartswoud. 
Aan bord 7 speelde Jacob Ble-
ijendaal op scherp. Zijn tegen-
stander raakte er zodanig van 
in de war, dat ondanks zijn pi-
onnenmeerderheid, zijn koning 
onder vuur kwam en als eerste 
kon opgeven: 1-0!  Aan bord 8 
schoof Rob Galenkamp zijn stuk-
ken steeds naar de juiste velden 
en stond Bakkum pardoes met 
2-0 voor! Aan bord 3 ruilde Arno 
Schlosser tactisch zijn dame in 
tegen twee torens, in een toch 
wat onoverzichtelijke stelling. 
Zijn intuïtie liet hem echter niet 
in de steek. De zwarte torens 
waren oppermachtig en vroeg 
of laat kwam wit in een penning, 
waarna na dame verlies onver-
mijdelijk werd: 3-0! Aan bord 5 
had Han Kemperink een boeiend 
gevecht. Na een gemiste mat-
aanval ging niet zijn tegenstan-
der, maar hijzelf echter mat: 3-1. 
Aan bord 4 kwam Fons Vermeu-
len met wit in een Franse partij 
terecht. Laat dat dus maar aan 

Vermeulen over. In zijn gelief-
de Frans werd zwart in de ver-
dediging gedrukt. Met een sub-
tiel kwaliteitsoffer werd de zwar-
te stelling opgeblazen en werd 
de buit vakkundig binnen ge-
haald: 4-1. Aan bord 6 dacht 
Bakkum ook een overwinning 
binnen te slepen. Gren Note-
boom kreeg met wit een zeer 
sterke aanval, waaruit zwart ter-
nauwernood kon ontsnappen. 
Toen eenmaal de kruiddampen 
waren opgetrokken bleek ech-
ter zwart een gevaarlijke vrijpion 
over te houden, die uiteindelijk 
voor de winst zorgde: 4-2. Aan 
bord 2 kreeg Pim Hoff een uit-
stekende stelling, stond optisch 
beter, maar stelling verzandde in 
remise: 4.5 - 1.5. Genoeg echter 
voor de overwinning. Aan bord 
1 zag het er plotseling goed uit 
voor Henk van der Eng, nadat de 
partij lange tijd binnen de remi-
se marge was gebleven. In een 
toreneindspel werd in tijdnood 
echter de winstweg over het 
hoofd gezien en zo bleef het re-
mise: 5-3. Een knappe overwin-
ning. 
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Akersloot - Woensdag om 
10.00 uur heeft de brand-
weer van Akersloot een per-
soon bevrijd uit een lift aan 
de Heer Derckplantsoen die 
defect was geraakt.

Vast in de lift

Castricum - Donderdag om 
20.00 uur zijn de brandweer-
lieden uitgerukt om een na-
controle uit te voeren na een 
klein keukenbrandje aan de 
Prins Hendrikstraat, veroor-
zaakt was door vlam in de 
pan en al geblust was door 
de bewoners zelf. Zij hadden 
voor de zekerheid de brand-
weer gebeld om het blus-
werk te laten controleren. De 
spuitgasten hebben de wo-
ning gemeten op gevaarlij-
ke stoffen. Bij de nacontrole 
bleek dat er nog vuur zat tus-
sen het plafond. Deze heb-
ben ze voor een klein ge-
deelte moeten slopen om het 
vuur defi nitief uit te krijgen.

Brand in 
de keuken

Zorgen D66 over 
lokaal populisme

Castricum - De fractie van 
D66 Castricum maakt zich 
steeds grotere zorgen over 
het groeiende populisme in 
de lokale politiek. Mariska El 
Ouni, fractievoorzitter van de 
partij: ,,Keer op keer wordt 
de gemeente en met name 
het nieuwe college van bur-
gemeester en wethouders 
opgevoerd als een organi-
satie die erop uit is de eigen 
zin door te drukken ten kos-
te van de inwoners. De po-
litici die met veel bomba-
rie vermeende misstanden 
aankaarten werpen vervol-
gens zichzelf op als dege-
ne die al die problemen ook 
weer op zullen gaan lossen. 
Dat voortdurende en nega-
tieve geschop tegen de zo-
genaamde gevestigde orde 
heeft zijn weerslag op de ge-
meente Castricum.”
,,Inwoners beginnen zich 
zorgen te maken naar aan-
leiding van alle negatieve 
berichten en het vertrouwen 
in de gemeentelijke organi-
satie wordt hard geschaad. 
Vaak is dat onterecht, omdat 

de vermeende problemen 
door politici voor eigen ge-
win worden opgeklopt en in 
stand gehouden worden in 
plaats van dat men dan met 
een oplossing komt.”
De D66 fractie zegt een heel 
ander geluid te willen la-
ten horen en roept de Cas-
tricumse politiek op om het 
vertrouwen te herstellen. 
,,Als er een probleem is met 
de gemeente is het zaak om 
dat snel en eerlijk op te los-
sen. Dat gebeurt niet door 
het probleem zo groot mo-
gelijk te maken en zo snel 
mogelijk de meest schreeu-
wende krantenkop te sco-
ren of de meeste facebook-
likes en retweets binnen te 
halen. Sommige politici lij-
ken te vergeten dat zij de ge-
meente vertegenwoordigen, 
van de gemeente deel uit-
maken en gekozen zijn om 
het algemene belang te ver-
tegenwoordigen. Neem die 
verantwoordelijkheid, want 
met schreeuwend populisme 
voor eigen gewin wordt Cas-
tricum er niet beter op!”

Expositie Paint a Future
Castricum - Paint a Futu-
re is in 2000 opgericht door 
kunstenares Hetty van der 
Linden. Over de hele we-
reld schildert ze met kinde-
ren in achterstandsituaties. 
Ze vraagt de kinderen hun 
dromen te schilderen, zich 
voor te stellen dat de schil-
derskwast een toverstafje 
is waarmee ze hun dromen 
kunnen waarmaken. Gere-
nommeerde kunstenaars uit 
tientallen landen laten zich 
niet alleen door de kinder-

tekeningen inspireren maar 
verwerken zo’n tekening let-
terlijk in hun eigen schilderij. 
De schilderijen worden ver-
kocht en met de opbrengst 
worden de dromen van de 
kinderen verwezenlijkt. 
Deze expositie, geopend op 
zondag 18 december door 
Hetty terwijl de Castricum-
se Darani op canvas haar 
toekomstwens schilderde, is 
nog bij Galerie Streetscape te 
zien tot en met zondag 15 de-
cember. 

Castricum - Wandelcom-
missie Castricum houdt weer 
een wandeltocht op Twee-
de Kerstdag. Er wordt ook dit 
jaar weer vier routes uitgezet 
in het duingebied. De lengte 
van de routes zijn 5, 10, 15 en 
20 kilometer en de wande-
laars passeren de kerstman 
die op iets lekkers trakteert. 
De routes zijn met pijlen be-
wegwijzerd, maar er is ook 
een routebeschrijving. Van-
af 9.30 uur is de start van-
uit Dorpshuis De Kern, aan 
de Overtoom 15. Voor de 20 
km kan men starten tot 11.00 
uur, voor de 15 km kan dat tot 
12.00 uur en de 5 en 10 km 
mogen tot 13.00 uur starten.

Meewandelen 
met kerst?

Peuterspeelzaal wordt 
in 2017 peuteropvang

Castricum - Vanaf volgend 
jaar krijgen alle twee- tot 
vierjarige kinderen de moge-
lijkheid om twee dagdelen in 
de week een peuteropvang 
of kinderdagverblijf te be-
zoeken. Deze wijziging vindt 
plaats in het kader van de 
�Harmonisatie Peuterspeel-
zaalwerk¹. Hiermee wil de 
overheid kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen meer op 
één lijn brengen en komt er 
nog meer aandacht voor de 
ontwikkeling van kinderen en 
een betere overgang naar de 
basisschool.
Door de wijziging zijn al-
le peuterspeelzalen van For-
te Kinderopvang binnen 
de gemeente per 1 janua-
ri 2017 omgevormd tot peu-
teropvang. Ook de fi nancie-
ring verandert: ouders beta-
len een inkomensafhankelij-
ke bijdrage en hebben hier-
bij recht op kinderopvang-

toeslag of een subsidie van-
uit de gemeente. Voor de For-
te peuterspeelzalen betekent 
dit dat de peuterspeelzalen 
die nog niet omgevormd wa-
ren vanaf 1 januari 2017 peu-
teropvang aanbieden. Ook de 
naam verandert: geen peu-
terspeelzaal meer, maar peu-
teropvang.

Leerlingen verrassen 
bewoners Santmark

Castricum - Jaarlijks brengen leerlingen van het Clusius Col-
lege Castricum een zelfgemaakt kerststukje naar alle bewo-
ners van de Santmark. Dit jaar hebben leerlingen uit de twee-
de klas onder leiding van docente Evelyn van Tilburg de be-
woners bezocht. Sommige leerlingen waren onder de indruk: 
,,Ik heb iemand  van honderd jaar oud de hand geschud.”

Castricum - Zaterdagoch-
tend om 4.00 uur werd brand-
weer opgeroepen voor een 

duinbrand tussen Egmond 
en Bergen aan de Woudweg. 
Ook de korpsen van Bergen 

Brandweer naar Egmond en Egmond waren onder-
weg. Toen Castricum bijna ter 
plaatse was, kregen ze door 
dat hun komst niet meer no-
dig was; het brandje was al 
onder controle. Het ging om 

een tuinhuisje dat vlam had 
gevat bij de volkstuintjes. 
Castricum werd gealarmeerd 
vanwege hun speciale duin-
voertuig die 4000 liter water 
aan bord heeft en al rijdend 

kan blussen. Ook kunnen ze 
vanuit de cabine zo`n 50 me-
ter ver spuiten met het speci-
ale waterkanon wat voor op 
de tankautospuit is gemon-
teerd.

Plastic, blik en drankkarton in een zak
Castricum - Het afval schei-
den wordt gemakkelijker. 
De gemeente gaat naast het 
plastic ook drankkartons en 
metalen verpakkingen opha-
len. Alles kan bij elkaar in één 
zak die voortaan elke twee 

weken wordt opgehaald. Per 
2017 komt de steviger paar-
se zak voor de oranje zak in 
de plaats. 
Behalve plastic kunnen daar 
ook de lege melk- en sap-
pakken in, en de lege blikjes, 

het zogeheten pmd (plas-
tic, metalen verpakkingen en 
drankkartons).
De paarse zakken worden 
opgehaald op dezelfde dag 
als waarop de groene gft-
containers worden geleegd.  
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Samen verder in 2017
Castricum - Veldt Admi-
nistratieve Dienstverlening 
gaat verder in 2017, maar 
dan met een uitbreiding van 
het team. Het administra-
tiekantoor, dat achttien jaar 
geleden door Gerard Veldt is 
opgezet, krijgt er per 1 janu-
ari een nieuwe partner bij. 

Nadat in 2015 zoon Hans 
was toegetreden tot het be-
drijf, is de omvang van de 
werkzaamheden uitgebreid 
en zijn Gerard en Hans ter 
versterking van het team op 
zoek gegaan naar een nieu-
we partner. Die hebben zij 
gevonden in de persoon 
van Marco Brouwer. Marco 
heeft bedrijfseconomie ge-
studeerd en is de afgelo-
pen tien jaar werkzaam ge-
weest als relatiebeheerder/
accountmanager van een 
groot regionaal administra-
tiekantoor. 

Veldt Administratieve 
Dienstverlening heeft een 
zeer uiteenlopende klan-
tenkring, zowel qua omvang 
als activiteiten. Het kantoor 
werkt niet alleen voor klei-
ne en middelgrote onderne-
mingen, maar ook voor par-
ticulieren en zzp¹ers. Veldt 
Administratieve Dienstver-
lening werkt voornamelijk in 

Castricum en omgeving en 
staat bekend om de klant-
vriendelijkheid, de korte lij-
nen en de snelle en vooral 
betrouwbare en zorgvuldige 
dienstverlening. Voor meer 
informatie tel.: 0251-657662, 
info@veldtadministraties.
nl. Het kantoor is te vinden 
op het Raadhuisplein 9a in 
Castricum.

Bakkum - ,,Wanneer heeft 
u zichzelf voor het laatst een 
moment van rust gegund? 
Ongegeneerd languit lig-
gen, terwijl u een ontspan-
ningsmassage krijgt? Ner-
gens aan denken en gewoon 
lekker ‘uit’ staan. Met warme 
natuurlijke olie gemasseerd 
worden in een aangena-
me ruimte met op de achter-
grond relaxte muziek?” Aan 
het woord is Marinke van 
Massagepraktijk Los&Zo.
 
,,In deze drukke tijden kan je 
jezelf snel vergeten.  Stress 
is ziektemaker nummer een. 
De langdurige aanmaak van 
stresshormonen vergroot na-
melijk het risico op lichame-
lijke en geestelijke aandoe-
ningen. Daarom is het heel 
belangrijk om af en toe bij te 

tanken. Dat kan in de vorm 
van een ontspanningsmas-
sage, hotstone massage en/
of voetrefl exmassage. Sa-
men genieten met een vrien-
din of vriend  kan natuurlijk 
ook! Een duo-behandeling 
bestaat uit een rug-, nek-, 
schouder- en hoofdmassage 
en een rugpakking. Ik werk 
met het merk Green Energy 
Organics wat 100% natuurlijk 
is, bevat minimaal 95% biolo-
gische ingrediënten, is ICEA 
gecertifi ceerd, vegan, gluten-
vrij, hypoallergeen en dier-
proefvrij.”
Massagepraktijk Los&Zo is te 
vinden op de Oude Parklaan 
in Bakkum. Neem een kijkje 
op de vernieuwde site www.
losenzo.nl voor meer infor-
matie. Los&Zo is ook in de 
kerstvakantie geopend.

Opname Het Klokhuis 
bij Vivant Rozing

Castricum   Vorige week 
dinsdag werd Jos Rozing, ei-
genaar van Vivant Rozing op 
het Bakkerspleintje, verrast 
door een telefoontje. De re-

dactie van het bekende tele-
visieprogramma Het Klokhuis 
wilde weten of Jos het leuk 
zou vinden als ze opnames 
zouden maken in zijn win-

Feestdagen in De Oude 
Keuken met muzikale menu’s
Bakkum - Tijdens de feest-
dagen biedt De Oude Keu-
ken een uitgebreid program-
ma met muziek en heerlij-
ke menu’s. Op kerstavond  
kan iedereen genieten van 
een uitgelezen muzikaal di-
ner. Jukebox from the heart 
zorgt voor sfeervolle livemu-
ziek met veel kerstsongs. Zij 
spelen op verzoek en mee-
zingen mag. Het is nog mo-
gelijk voor deze avond te re-
serveren.
Edouard treedt op Eerste 
Kerstdag op vanaf 12.00 uur  

tijdens de luxe kerstlunch. 
Voor deze dag zijn er nog en-
kele tafels beschikbaar. 
De luxe lunch op Tweede 
Kerstdag is volgeboekt. Ook 
op nieuwjaarsdag biedt De 
Oude Keuken muziek: ont-
spannen het nieuwe jaar in 
met lichte muziek in gyp-
systijl door het Jules en Ed 
Kwartet. Ditmaal een zon-
dagmiddagconcert van-
af 14.00 uur. Reserveren via 
0251-651949 of info@deou-
dekeuken.net. Foto: Keesnan 
Dogger.

kel. Zondagmiddag was het 
al zover.

Jos: ,,Ze hebben eerst fi lm-
beelden geschoten in zwem-
bad De Witte Brug. Daarna 
kwam de cameraploeg met 
dertien man naar de winkel 
om twee uur lang opnames 
te maken. Er is een scene op-
genomen waarin twee over-
vallers de kassa wilden plun-
deren. Maar een overvaller 
wordt afgeleid door de mooie 
plaatjes van de Schurken-
koeken die op de toonbank 
te koop liggen. Daardoor lo-
pen de overvalplannen in de 
soep. 

De scene is gerelateerd aan 
de ongewenste verpakkin-
gen van snoep en koek en 
andere ongezond voedsel die 
kinderen moeten verleiden. 
Die zouden uit de schappen 
moeten verdwijnen.” Wan-
neer het item wordt uitge-
zonden is op dit moment nog 
niet bekend.

Genomineerden sportverkiezingen 
Castricum - De afgelopen 
periode heeft iedereen zijn 
of haar favorieten kunnen 
voordragen voor de sport-
prijzen. Uit de vele inzendin-
gen is een defi nitieve selec-
tie gemaakt. De sportbestu-
ren bepalen wie de uiteinde-
lijke winnaars zijn. 
De genomineerden voor dit 
jaar zijn: Sportman: Michel 
Butter, Ronald Schröer (at-
letiek) en Hendrik Ploegaert 
(panna-voebal). Sportvrouw: 
Manon Kruiver, Inge de 

Jong, Lisanne de Witte (at-
letiek) Serena Stel (zwem-
men) en Famke Gildemacher 
(honkbal). Sportteam: CSV 
Rolstoelhandbalteam, Da-
mes Cas RC (rugby) MHCC 
Dames (hockey). Sportteam 
Jeugd: Mini pupillen AVC 
(atletiek), Benjamins Cas RC 
en Junioren Cas RC (rug-
by). Sportalent: Bram Ande-
riessen, Ryan Clarke (atle-
tiek), Jouke Windig, Tess de 
Vries (trampolinespringen) 
en Kaylin Stel (zwemmen). 

De genomineerden voor de 
Publieksprijs zijn: Ton Moes 
(A.V.C.), Willie en Gerard) 
Travnicek (FC Castricum), 
Bert van Kessel (MHCC). 

Stemmen voor de Publieks-
prijs kan via sportverkiezin-
gen@castricum105.nl tot en 
met 31 december. De prijzen 
worden uitgereikt op vrijdag 
6 januari in ClubMariz. De 
sportverkiezingen worden 
georganiseerd door Omroep 
Castricum en Platform Sport.
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