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Samenzang op kerstavond 
met kerstensemble van Emergo
Castricum - Ook dit jaar kan er 
op kerstavond weer volop gezon-
gen worden bij de kerstboom op 
het pleintje in Bakkum. Gekleed 
in Dickensstijl gaan de leden van 
Emergo er weer wat moois van 
maken. En zoals altijd worden de 
teksten met een beamer op een 
groot scherm geprojecteerd.

Iedereen is vanaf 19.00 uur van 
harte welkom om tegen een klei-
ne vergoeding de kelen alvast te 
smeren met warme chocolade-
melk of glühwein. Het kersten-
semble van Emergo begint om 
19.15 uur met spelen. Om 19.30 
uur begint de samenzang.

Emergo is blij dat Theo Veldt weer 
bereid is om met een grote kraan 
en oplegger ervoor te zorgen dat 
het grote projectiescherm ge-
plaatst kan worden, en er een po-
dium is voor de muzikanten. Zo 
komen hun prachtige klanken en 
mooie kleding nog beter tot hun 
recht.

PWN heeft ook dit jaar weer een 
mooie kerstboom ter beschikking 
gesteld. Met hulp van Alwin Hes 
is de metershoge boom met een 
kraan stevig op het plein neerge-
zet. Om de samenzang nog sfeer-
voller te maken wordt het publiek 
uitgenodigd een winddicht sfeer-
lichtje mee te nemen.

Kerstwens in boom
Ook dit jaar kan iedereen die dat 

wil een kerstwens in de kerst-
boom hangen. Emergo nodigt 
iedereen uit om een kleine foto 
van een dierbare mee te nemen, 
of een gedichtje te maken, of 
een kleine tekening, of een kerst-
wens, of wat u maar wil. Op kerst-
avond kan men die bij de tafel in 
een doorzichtige weersbestendi-
ge kerstbal doen en tijdens de sa-
menzang in de kerstboom han-
gen. De kerstballen zijn 8 cen-
timeter in doorsnee en worden 
door Muziekvereniging Emergo 

gratis ter beschikking gesteld.
De leden van muziekvereniging 
Emergo hopen dat veel inwoners 
van Bakkum en Castricum, maar 
inmiddels ook daarbuiten, weer 
in de gelegenheid zullen zijn om 
op 24 december bij de kerstboom 
bij elkaar te komen om met elkaar 
kerstliederen te zingen. 

Gelet op de verwachte drukte 
zal de omgeving van het pleintje 
worden afgesloten voor verkeer. 
(Foto: aangeleverd)

aranathakerk sl it efi nitie  e e ren
Castricum - Na 63 jaren sluit de 
Maranathakerk in Castricum de 
deuren. Op zondag 30 decem-
ber zal de laatste kerkdienst in het 
kerkgebouw worden gehouden. 
Vanaf januari 2019 worden de 
kerkdiensten van de Protestant-
se Kerk Castricum alleen nog in de 
Dorpskerk gehouden.

In 2019 zal het gebouw van de 
Maranathakerk nog enige tijd in 
gebruik zijn voor alleen eigen acti-
viteiten en vergaderingen van de 
Protestantse Kerk Castricum, in af-
wachting van de verbouwing van 
het gemeentecentrum ‘De Scha-
kel’ bij de Dorpskerk. Vervolgens 

sluit deze Maranathakerk de� ni-
tief de deuren.

Vanaf 23 december 1955 heeft 
de Castricumse Maranathakerk 
dienst gedaan. Nu dit bijzondere 
kerkgebouw de deuren sluit, heeft 
de Protestantse Kerk Castricum 
besloten een informeel samenzijn 
te organiseren voor genodigden, 
belangstellenden, gemeentele-
den, omwonenden en buurtge-
noten op vrijdagavond 28 decem-
ber vanaf 20.00 uur in de Marana-
thakerk. 
Deze ‘inloopavond’ is er gelegen-
heid om bij een hapje en een 
drankje herinneringen op te ha-

len, als (oud-)Castricummers el-
kaar te ontmoeten en om op 
waardige wijze afscheid te nemen 
van deze markante plaats. 
Zaterdagmiddag 29 december ne-
men gemeenteleden afscheid ne-
men van het gebouw in een sa-
menzijn van 15.30 tot 17.30 uur. 
Zondag 30 december om 10.00 
uur zal vervolgens de laatste kerk-
dienst worden gehouden in dit 
kerkgebouw. In deze kerkdienst is 
er behalve muziek, samenzang en 
gebed, ook een ‘o�  cieel moment’ 
van afscheid nemen en zullen li-
turgische voorwerpen vanuit de 
Maranathakerk worden uitgedra-
gen om te worden overgebracht 

naar de Dorpskerk aan het Kerk-
pad, de plaats waar de Protestant-
se Kerk vanaf 1 januari 2019 een 
nieuw en gezamenlijk onderdak 
zal vinden.
Een kerkgebouw is méér dan hout 
en steen en staal alleen, en daar-
om doet het pijn en verdriet dit 
gebouw te moeten sluiten. Maar 
tegelijk is er ook dankbaarheid 
in protestants Castricum, voor al-
les wat dit gebouw door de jaren 
heen heeft geboden: een prach-
tig, toegankelijk, sfeervol en muzi-
kaal onderdak. Een huis van God, 
waar mensen vele generaties lang 
lief en leed hebben gedeeld in rui-
me mate.

2300 euro voor Amnesty 
dankzij theaterklas

Castricum - Alle opbrengsten van de theatervoorstelling Case Closed 
van de theaterklas van Jac P. Thijsse zijn ten goede gekomen aan Am-
nesty International. Een prachtig bedrag van 2300 euro is overhan-
digd door leerlingen van de theaterklas. (Foto: aangeleverd)

Popquiz op zondag 30 
december in Akersloot
Akersloot - Zondag 30 decem-
ber wordt er een popquiz ge-
houden in café De Vriendschap 
in Akersloot. Teams van minimaal 
twee en maximaal zes personen 
kunnen zich hiervoor inschrijven. 
De popquiz begint om 15.00 uur 

en de quizmaster is als vanouds 
Rick. Het inschrijfgeld bedraagt 
drie euro per persoon. 
Inschrijven kan via info@vriend 
schapakersloot.nl, tel. 0251-
312866 of via whatsapp 06-
51387333.

UITNODIGING 
Burgemeester en wethouders van Castricum

nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op:

Maandag, 7 januari 2019 
in het gemeentehuis Castricum

vanaf 19.30 tot 22.00 uur

De nieuwjaarstoespraak is gepland om 20.15 uur.
Het college, de raad, inwoners en ondernemers, 

vertegenwoordigers van instellingen, 
sport- en culturele verenigingen 

kijken terug op het oude jaar en he  en 
het glas op een goed 2019.

A. Mans,                                        G.A. Suanet,
burgemeester                               gemeentesecretaris

Wij wensen u allen fi jne kerstdagen,
een voorspoedig nieuw jaar 

en zien u graag op 7 januari.

Volgende week verschijnt 
er geen Castricummer

Voor de Castricummer van woensdag 2 
januari redactie en advertenties aanleveren 

voor vrijdag 28 december 12.00 uur.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

BESTELLEN KUNT U OOK OP WWW.DEROSET.NL 

DE ROSET WENST U 
PRETTIGE FEESTDAGEN

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

D E Z E  W E E K  I N  O N Z E  K R A N T !

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

GEBRADEN 
ROLLADES    € 2,95
  MET HEERLIJKE JUS
BOEUF 
BOURGUIGNON  € 2,19
HOOGLANDER 
STOOFVLEES    € 1,95
LAMSCURRY    € 2,49
REESTOOFPOT   € 2,49
HAZENPEPER    € 2,65
HERTENSTOOFPOT  € 2,29
LAMSFILET IN 
TIJMSAUS    € 4,29

KERSTTRIO € 6,99
PARMAHAM
GEVULDE KALFSBORST
GEBRADEN GEHAKT

DIVERSE HUISGEMAAKTE
PATÉS    € 3,15

VITELLO TONNATO  € 5,50
CARPACCIO    € 5,50

KALFSRAGOUT 
100GR    € 2,20

MET GRATIS PASTEIBAKJE

WIJ ZIJN ZONDAG
VAN 9 TOT 4 GEOPEND
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Brandalarm 
gaat af in 
parkeergarage
Castricum - Zaterdagavond om 
18.31 uur is de brandweer opge-
roepen voor een brandgerucht in 
de parkeergarage aan het Bakker-
spleintje in Castricum. In de par-
keergarage was het brandalarm 
afgegaan en er was een brand-
lucht geroken. Ter plaatse lagen 
vuurwerkresten vlakbij de geac-
tiveerde melder. Hierdoor is de 
melder afgegaan en kon de in-
stallatie door de eigenaar gereset 
worden. De brandweer kon daar-
na weer retour.

Zondag laatste Jazz in Bakkum
Slotconcert met Marielle Koeman & 
Jos van Beest trio
Castricum - Vlak voor Kerst, op 
zondagmiddag 23 december 
rond de klok van 16.00 uur, slui-
ten Marielle en Jos een episode 
van dertig jaar Jazz in Bakkum af 
in Hotel Fase Fier.

Dat er al volop gespeculeerd 
werd uit eerdere berichtgevin-
gen, dat organisator van Jazz in 
Bakkum, pianist en gastheer Jos 
van Beest, samen met zijn echt-
genote, mede-organisator en 
zangeres Marielle Koeman, zou-
den stoppen met muziek maken 
bij het beëindigen van de Jazz in 
Bakkum-events, is natuurlijk ab-
soluut niet het geval. Sterker nog, 
nieuwe muzikale uitdagingen en 
nieuw te organiseren muziek-
events in de regio beginnen al-
weer vaste vormen aan te nemen 
voor beiden en het valt te ver-
wachten dat de gastheer en gast-
vrouw van Jazz in Bakkum aan-
staande zondag hierover wel en-
kele mededelingen zullen gaan 
doen. Het jaar 2019 zal in ieder 
geval goed beginnen voor Jos en 
Marielle met de release van hun 
gloednieuwe album in Japan.                                                                                                                                 
Aanstaande zondag zullen bas-
sist Evert J. Woud en drummer 
Gijs Dijkhuizen, die tevens de 
meewerkende musici zijn op bo-

vengenoemd nieuw opgenomen 
album, samen met Jos en Ma-
rielle  in een supergezellige am-
biance in kerstsfeer een compi-
latie van geweldige mooie ‘ea-
sy listening’ songs uit het ‘Ameri-
can Songbook’ brengen die zo nu 
en dan afgewisseld zullen gaan 
worden met kerstsongs, zoals o.a. 
‘The Christmas Song’ van legende 
Mel Tormé.
Marielle en Jos bedanken het Jazz 

in Bakkum publiek voor het nim-
mer a�atende warme applaus en 
support en William Borst voor de 
altijd geweldige samenwerking. 
Aangeraden wordt om op tijd te 
komen zondag, want het wordt 
‘volle bak’ bij de grande �nale 
van Jazz in Bakkum, waarmee Lia 
de Ruijter, Jos van Beest, Mariel-
le Koeman en William Borst zeker 
geschiedenis hebben geschre-
ven. (Foto: Wies van Beest)

Clusius schijft samen met 
burgemeester brieven voor Amnesty
Castricum - Elk jaar rond 10 de-
cember voert Amnesty massaal 
actie voor mensen die onrecht is 
aangedaan. Verspreid over de he-
le wereld schrijven mensen die 
dag miljoenen brieven en kaar-
ten voor dezelfde tien personen. 
Ze schrijven voor mensen die zijn 
gemarteld om wat ze geloven, 
die gediscrimineerd worden om 
wie ze zijn, die gedwongen wer-
den te trouwen of vastgezet wer-
den omdat ze voor hun mening 
uitkwamen. Ze schrijven brie-
ven naar autoriteiten om te vra-
gen om gerechtigheid en sturen 
kaarten.
Zo ook alle tweedejaars leerlin-
gen van het Clusius College Cas-
tricum. Zij hebben tijdens de les-
sen Mens en Maatschappij brie-
ven geschreven ten behoeve 
van deze actie. Dat zijn meer dan 
tweehonderd brieven! Het start-
schot werd gegeven door bur-
gemeester Toon Mans. Hij kwam 
langs om zelf ook een brief te 
schrijven en om de leerlingen aan 
te moedigen en om zijn waarde-
ring uit te spreken naar de leerlin-
gen toe. (Foto’s: M.Glorie, docent 
Clusius college Castricum). 

Kerststallen-expositie
Akersloot - Voor het eerst wor-
den in de katholieke kerk in 
Akersloot kerststallen geëxpo-
seerd. Gerda de Jong is een fer-
vente verzamelaar. Haar collec-
tie is enorm divers. Soms klein 
of juist groot, gemaakt van aller-
lei materialen, bijvoorbeeld van 
was, klei, wol of riet. Soms ge-
boetseerd of gevlochten. Ook zit-
ten er prachtige houtsnijwerkjes 
tussen. Parochianen hebben ook 
kerststallen ingebracht. In de kerk 
komen ze prachtig tot hun recht.
Een traditie is dat de Jacobuskerk 
van Akersloot met de kerst wordt 
versierd. Een van de parochianen 

stelt bloemen beschikbaar. Ge-
lukkig zijn er diverse parochianen 
met groene vingers. Het resul-
taat mag er zijn. Prachtige boe-
ketten, mooie kerstarrangemen-
ten of een subtiel stilleven is het 
resultaat.
De combinatie is zeker een be-
zoekje waard, de toegang is gra-
tis. Iedereen is van harte welkom 
in de Jacobuskerk, ingang Juli-
anaweg in Akersloot. Open van 
18 tot 24 december en op 27 de-
cember van 10.00 tot 12.00 en 
van 14.00 tot 17.00 uur. En eerste 
en tweede kerstdag van 14.00 tot 
16.00 uur. (Foto’s: aangeleverd)

Wintertentoonstelling bij Perspectief
Castricum - Er is weer een grote 
verscheidenheid aan kunst te be-
wonderen op de wintertentoon-
stelling van Perspectief. Een goe-
de gelegenheid dus om aan het 
einde van dit jaar, op zondag 23 
december, beide kerstdagen of 

zondag 30 december steeds tus-
sen 13.00 tot 17.00 uur, een be-
zoek te brengen aan de sfeervol-
le ateliers van Perspectief aan de 
Van Oldenbarneveldtweg 37 in 
Bakkum.
De leden van Perspectief wer-

ken met veel plezier en passie in 
verschillende technieken. Naast 
aquarel-, olie- en acrylschilderij-
en zijn er collages en etsen te be-
wonderen. Deze laatste techniek 
is wat ingewikkelder en wordt 
door slechts één groep beoefend. 
Verder zijn er veel verschillende 
objecten van klei of hout, maar 
ook fraai gekleurde glazen kunst-
werken. De groep steenhakkers 
gaat elke zaterdagmorgen op het 
plein achter de school grote brok-
ken natuursteen te lijf. Ook de-
ze beelden zijn op de winterten-
toonstelling te bewonderen. De-
ze tentoonstelling is bovendien 
zo aantrekkelijk omdat de kunst-
werken in diverse stijlen zijn uit-
gevoerd, van abstract tot impres-
sionistisch of �guratief. 
Loop gerust eens binnen om te 
zien wat de leden van deze ver-
eniging in de diverse groepen, 
elk onder leiding van een profes-
sioneel kunstenaar, allemaal ge-
maakt hebben. (Foto: Annemie-
ke Jurrjens)

Zaalvoetballen op Tweede 
Kerstdag in Akersloot
Akersloot - Op Tweede Kerstdag 
vindt het jaarlijkse AZV-zaalvoet-
baltoernooi plaats in sporthal De 
Lelie. Vanaf 10.00 uur wordt door 
negen herenteams gestreden om 
de titel ‘beste zaalvoetbalteam 
van Akersloot’. 
Tijdens dit toernooi is er ook een 
wedstrijd voor de jongste jeugd 
van Meervogels die onderling te-
gen elkaar gaan voetballen. De 

�nale van het toernooi is rond 
15.30 uur.
Tijdens en na het voetbalspekta-
kel is er een verloting met meer 
dan tweehonderd prijzen. Het 
geheel wordt vanaf het einde 
van de middag muzikaal omlijst. 
Dus wie er even tussenuit wil op 
Tweede Kerstdag, is van harte 
welkom bij het AZV-zaalvoetbal-
toernooi in sporthal De Lelie. 

Paars Clusius College
Castricum - Paarse Vrijdag is een 
dag waarop scholieren en stu-
denten door het dragen van de 
kleur paars op school hun solida-
riteit kunnen tonen met homo-
seksuelen, biseksuelen, lesbien-
nes en transgenders. In Neder-
land, en dus ook op het Clusius 

Docente Iris de Ridder in het paars met docent en gendercoach Edwin 
Muller (foto: aangeleverd)

College Castricum, wordt de dag 
sinds 2010 ieder jaar op de twee-
de vrijdag van december gehou-
den.
Klas 1B1 van het Clusius Colle-
ge Castricum lakte hun nagels 
paars en hun mentor Iris de Rid-
der poseerde, geheel in stijl, on-
der de paarse boog met de gen-
dercoach en docent Edwin Mul-
ler. Paarse kleren en accessoires 
alom. Docente Lucienne Boiten 
bakte paarse mu�ns voor haar 
mentorklas.
Veel  docenten en leerlingen heb-
ben gehoor gegeven aan de op-
roep paars te dragen, het is daar-
om een echte Paarse vrijdag ge-
worden op het Clusius Castricum! 
En school waar je mag zijn wie je 
bent. 

Paarse mu�ns (foto L. Boiten)

Met paarse armbandjes en paar-
se nagels wordt de solidariteit ge-
toond (foto: aangeleverd)
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In Castricum
Mindfulness aandachttrainingen

Nu ook zalm, kabeljauw, tonijn en 
hollandse garnalen bij Dilvis

De Notenkraker - Royal Ballet 
De Notenkraker is als vanouds 
een geweldige eerste kennisma-
king met de betoverende we-
reld van het ballet en is daarom 
hét jaarlijkse familie-uitje. Tsjai-
kovski’s alom geliefde muziek 
sluit naadloos aan bij het magi-
sche avontuur dat Clara en haar 
notenkrakerpop op kerstavond 
beleven. Hun reis naar Snoepjes-
land biedt vertrouwde dansante 
hoogtepunten als de Dans van de 

Suikerboonfee en de Bloemen-
wals. 
Peter Wrights choreogra�e voor 
The Royal Ballet is trouw aan de 
geest van het oorspronkelijke 
Russische ballet, compleet met 
historische details en dansende 
sneeuwvlokjes. Door de vele solis-
tenrollen en ensembles komen de 
wereldvermaarde kwaliteiten van 
het gezelschap in deze kerstklas-
sieker in optima forma tot uiting.

De Fabeltjeskrant
Hatsikidee! Vijftig jaar na de eer-
ste uitzending van De Fabeltjes-
krant komen Meneer de Uil, Juf-
frouw Ooievaar, Meneer de Raaf 
en Ed en Willem de Bever terug 
met nieuwe avonturen uit het 
Grote Dierenbos. 
De picknick van Ju�rouw Ooie-
vaar dreigt in het water te vallen 
als Bor de Wolf geen uitnodiging 

heeft ontvangen en de andere 
dieren verdwalen. Daarnaast ar-
riveert er een bijzondere nieuwe 
gast in Fabeltjesland; Peter Pan-
da uit China. Hij is de neef van 
Droes de Beer en op wereldreis. 
Ju�rouw Ooievaar vindt het maar 
niets, zo’n dier uit een ver land. 
Maar de nieuwkomer komt goed 
van pas als scheidsrechter bij de 
jaarlijkse Grote Dierenbos-spelen. 
Welk team zal er winnen?

Castricum - Mindfulness is een 
manier om met meer bewust-
zijn en aandacht in het leven te 
staan. Het gaat om het ontwik-
kelen van eigen bronnen van he-
ling en kracht. Mindfulness is een 
vorm van zelfonderzoek. Niet om 
te gaan navelstaren of te zwe-
ven, maar juist om de dagelijk-
se realiteit van het leven, met al 
haar rauwheid en vreugde, onder 
ogen te zien. Om deel te nemen 
aan een mindfulness training is 
enige moed noodzakelijk. De 
moed om op een waardige, open 
manier even ‘niets te doen’. Te ver-
trouwen op eigen opmerkzaam-
heid, eigen bewustzijn. Dat oe-
fenen, dat is de essentie van een 
mindfulness training. Het brengt 
je meer bewustzijn, meer genie-
ten, beter voelen en aanvoelen 
van wat er hier en nu is. 

Sinds 2006 geeft Volker Hinten 
in Castricum mindfulness aan-
dachttrainingen. Acht avonden 

van ruim twee uur met oefenin-
gen, meditatie, yoga en gesprek-
ken. De avonden kenmerken zich 
door diepte, humor en het delen 
van ervaringen. Ervaringen naar 
aanleiding van de dagelijkse oe-
feningen thuis, op het werk of in 
andere situaties. 
Wie belangstelling heeft om de-

ze trainingen te volgen kan kijken 
op de website www.mindfulness-
holland.nl of bel 06 30003065. 
Volker is een gecerti�ceerde trai-
ner, categorie 1, waardoor het 
veelal mogelijk is de training (ge-
deeltelijk) vergoed te krijgen via 
de aanvullende verzekering. (Fo-
to: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

dinsdag 15.00 uur
De Notenkraker - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.30 & 18.30 uur  zaterdag 18.30 uur

zondag 15.30 & 18.30 uur  maandag 18.30 uur
dinsdag 12.30 uur  woensdag 15.30 uur
Mary Poppins Returns (OV)

vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 18.45 uur 
The Extraordinary Journey of the Fakir

vrijdag  16.00 uur 
zondag 21.15 uur  maandag 15.30 uur

The Wife
donderdag 20.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 21.15 uur
dinsdag 15.30 uur  woensdag 20.30 uur

All you need is Love
zaterdag 15.30 uur

maandag 21.15 uur  woensdag  15.30 uur
Fantastic Beast  

The Crimes of Grindelwald - 2D
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 15.30 uur 
maandag 21.15 uur  woensdag 20.30 uur

Bohemian Rhapsody
zaterdag & maandag 15.30 uur

Mary Poppins Returns (NL)
zaterdag, zondag & maandag 11.00 uur

De Fabeltjeskrant
zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur

dinsdag 12.30 uur  woensdag 13.00 uur
De Grinch (NL) 2D

zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur
woensdag 13.00 uur

Ralph breaks the internet (NL) 2D
zaterdag, zondag & maandag 11.00 uur

Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 20 december t/m 26 december

Kerstdrive klaverjassen en keezen 
Akersloot - In café De Vriend-
schap wordt zaterdag 22 decem-
ber traditioneel de kerstdrive ge-
houden voor zowel klaverjassen 
als keezen. Beide drives zijn toe-
gankelijk voor iedereen en de 

prijzentafel is als vanouds gevuld 
met hele mooie prijzen.
Het keezen begint om 19.30 uur 
en het klaverjassen om 20.00 uur. 
Naast de fantastische prijzenta-
fel is er deze avond ook een gro-

te verloting met prachtige prij-
zen. Opgeven voor een van bei-
de drives kan via info@vriend-
schapakersloot.nl of telefonisch 
0251-312866 of via whatsapp 
0651387333.

Starsingers, kerst en Jukebox from 
the Heart in De Oude Keuken
Castricum - Het is in de laatste 
weken van het jaar topdrukte in 
De Oude Keuken met veel gezel-
ligheid. Zo wordt zondag 23 de-
cember een diner chantant geor-
ganiseerd met de Starsingers uit 
Heiloo. Ze luisteren vanaf 18.00 
uur het diner, een heuse kerstspe-
cial, sfeervol op met hun ‘Sounds 
of Christmas’. Ze zingen en spelen 
ook dit jaar voor een goed doel. 
Ditmaal is dat Sounds of Change 
dat hulp biedt voor (getraumati-
seerde) kinderen in en rond con-
�ictgebieden.
Beide kerstdagen is De Oude Keu-
ken geopend en wordt er een uit-
gelezen diner (en kindermenu) 
geserveerd vanaf 18.00 uur, er 
zijn nog enkele tafels beschik-
baar.
Op zondag 30 december treedt 
Jukebox from the Heart op. Ani-
ta Sanders zingt in een intieme 
akoestische setting. Pure songs 
met serieuze noten en een tikje 

Jukebox from the Heart (foto: aangeleverd)

humor. Er ligt een lijst met num-
mers klaar waaruit men kan kie-
zen. Nieuw op de lijst zijn een 
aantal Abba songs. Ed Idema be-
speelt gitaar en keyboard. Mee-
zingen mag altijd. Aanvang 15.00 

uur, de entree is vrij, De Oude 
Keuken vraagt een vrijwillige bij-
drage en men kan lekker blijven 
eten na a�oop. Voor meer infor-
matie en reserveren zie de websi-
te www.deoudekeuken.net. 

Speurtochten, poppentheater, knutselfeest en nog veel meer
Kerstvakantie in Huis van Hilde
Castricum - In Huis van Hilde 
wordt de kerstvakantie uitbundig 
gevierd met een kinderprogram-
ma voor groot en klein. Bezoe-
kers kunnen leren hoe je verhalen 
schrijft van schrijfster Linda Diele-
mans, een kokarde (insigne) knut-
selen of kerstkransjes bakken. 
Ontdekken en beleven staat cen-
traal in de poppentheatervoor-
stelling, de kinderspeurtocht, de 
gratis rondleidingen en de activi-
teiten in de ArcheoHotspot. 
Op Tweede Kerstdag valt er sa-
men met familie of vrienden te 
genieten van een overheerlijke 
kerstbrunch. In de nieuwe ten-
toonstelling ‘Vijand in het Zand’ is 
onder meer het onlangs onthul-
de, gereconstrueerde gezicht van 
de Russische soldaat te zien.

Programma kerstvakantie 
Workshop: knutsel je eigen ko-
karde; een rond insigne voor op 

hoed of muts (woensdag 26 de-
cember en 2 januari van 13.30 tot 
16.00 uur, € 2,50 na entree). 
Workshop verhalen schrijven in 
de tentoonstelling: door Linda 
Dielemans (donderdag 3 januari, 
13.30, 14.30 en 15.30 uur, € 2,50 
na entree). 
Kerstkransjes bakken: in Hildes 
Heerlykhyd (27 december, 11.00 
uur, € 2,50 na entree). 
Poppentheater ‘Handig Theater’: 
voorstelling met poppen en scha-
duw (woensdag 26 december 
15.00 uur, € 2,50 na entree, € 5,00 
excl. entree). 
Kerstbrunch Tweede Kerstdag: 
een overheerlijke kerstbrunch 
met bijzondere lekkernijen (26 
december, 11.00-13.30 uur; vol-
wassene € 12,50, kind 4 t/m 12 
jaar € 6,50; reserveren verplicht 
via backo�ce@huisvanhilde.nl). 
Doe de kinderspeurtocht: speur 
en ontcijfer, bij goed antwoord 

krijg je lekkere limonade (speur-
tocht € 0,50 na entree). 
Meet & Greet Hilde: 23 en 30 de-
cember, 14.00 uur, gratis na en-
tree. 
Ontdek het zelf: wil je ontdekken 
wat een archeoloog doet, doe de 
ArcheoBelevenis of speel de Ar-
cheoGame. 
ArcheoHotspot: ga als arche-
oloog aan de slag met echte 
vondsten! (vrijdag, zaterdag en 
zondag, 13.00 tot 16.00 uur, gra-
tis na entree). 
Hildes tour door de tijd (dagelijks, 
gratis na entree). 
Museumwinkel vol leuke kerstca-
deautjes: met bordspellen, boe-
ken en sieraden. 
Vijand in het Zand, tentoonstel-
ling over de slag bij Castricum 
(t/m 31 maart 2018).

Het volledige programma is te vin-
den op www.huisvanhilde.nl. 

Kerstconcert Emergo Castricum en 
Westfries Mannenkoor
Castricum - Zondagmiddag 23 
december geeft fanfareorkest 
Emergo uit Castricum samen met 
het Westfries Mannenkoor een 
kerstconcert om in de kerstsfeer 
te komen. Zowel het koor als het 
orkest zullen verschillende wer-
ken spelen om zoveel mogelijk 
facetten van de kerstmuziek te la-
ten horen.

Fanfareorkest Emergo laat on-
der leiding van dirigent Erik van 
de Kolk een verscheidenheid aan 
stukken horen. De muziek wisselt 
van het grootse Elsa’s procession 

to the cathedral van Wagner tot 
Beyonce’s Ave Maria, van het ver-
stilde koraal Lux Auremque van 
Eric Whitacre tot het feestelijke 
End of the year special. Het koraal 
Lux Auremque (Gouden Licht) is 
gebaseerd op een gedicht en de 
klanken en harmonieën laten de 
gouden �ikkering uitgroeien tot 
een gouden vlam.
Het Westfries Mannenkoor neemt 
de toehoorders onder leiding van 
dirigent Frank de Ruyter en pi-
anist Hans Weenink mee in een 
kerstreis door diverse gebie-
den. Van het O Magnum Myste-

rium van de Amerikaanse com-
ponist Morten Lauridsen tot klas-
sieke kerstliederen uit Nederland, 
Frankrijk en Oekraïne tot een 
kerstklassieker als Have yourself a 
merry little Christmas. 

Het concert begint om 16.00 uur 
en vindt plaats in de Pancratius-
kerk in Castricum. Kaarten kosten 
€12,50, inclusief een kopje ko�e 
of thee met wat lekkers, en zijn 
verkrijgbaar via emergo.org/tic-
kets of te koop bij slaapwoonwin-
kel Huitenga aan de Dorpsstraat 
69-73 in Castricum.

Akersloot - Vishandel Dilvis in 
Akersloot is sinds kort gestart 
met de verkoop van zalm, ka-
beljauw, Hollandse garnalen 
en tonijn. Volgens Koen Dil zijn 
deze visjes ‘hardlopers’. ,,We 
zijn bekend van de zoetwater-
vis, maar het werd tijd om het 
assortiment uit te breiden.”
 
Koen is inmiddels de vijfde gene-
ratie die aan het roer staat van het 
familiebedrijf. Al sinds 1884 doet 
de vishandel goede zaken. Koen 
begon in 2010 met de integra-
tie van een webshop binnen het 
bedrijf: vis verkopen via internet. 
,,Daar werd toen wel sceptisch op 
gereageerd - ‘niemand wil onli-
ne vis kopen’ kreeg ik dan te ho-
ren.” Het tegendeel bleek waar, de 
webshop werd een groot succes. 
,,Voor ik het familiebedrijf over-
nam had ik zelf een internetzaak. 
Ik wist veel van internet en dat 
hielp natuurlijk enorm. Wat ik an-
ders doe dan mijn vader? Ik ben 
meer bezig met promotie, marke-
ting en online communicatie via 
Palingshop.nl.”
 
Naast zoetwatervis verkoopt Dil-
vis nu ook zalm, kabeljauw, Hol-
landse garnalen, tonijn en ge-

rookte makreel ,,We staan bekend 
om onze gerookte paling, maar 
Dilvis heeft ontzettend veel keus. 
Het besluit om meer zeevis te ver-
kopen komt niet alleen voort uit 
de vraag van klanten. Ook de na-
derende Brexit gaat volgens Koen 
‘grote gevolgen krijgen voor de 
vishandel’. ,,Handel drijven met 
Noord-Ierland zal lastig worden. 
Voor de hele visserij komen er 
moeilijke tijden aan. Hoe en wat 
precies, daar is nog geen duide-
lijkheid over.”

Koen hecht veel waarde aan 
duurzaamheid. ,,We investeren 

daar veel geld en energie in, om-
dat ik het erg belangrijk vind. Als 
je bij Dilvis een kilo paling koopt, 
storten we daar een euro van in 
het Duurzaam Paling Fonds. Dat 
zorgt voor uitzet van nieuwe pa-
ling in binnenlandse wateren. 
Ook zetten we zelf pootaal uit 
in bijvoorbeeld het Alkmaarder-
meer.”
 
De winkel van Dilvis is te vinden 
op de Kerklaan 40 in Akersloot. 
Bestellen kan per e-mail, telefo-
nisch, in de winkel of via de web-
shop: Palingshop.nl. (Foto: aange-
leverd)
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Maar liefst drie keer voerde het Aquariuskoor uit 
Akersloot haar musical Maria en Jozef 2.0 op. Het 
verhaal eeuwenoud, maar door Corrie Kerssens 
vertaald naar een hedendaags blijspel. Het koor 
dat inmiddels 28 jaar bestaat, voerde inmiddels 
voor de derde keer een musical op en lijkt steeds 
meer de smaak te pakken te krijgen. Aquarius 
was wederom aangevuld met diverse project-
leden en stond drie keer voor een uitverkochte 
zaal, bijna 1000 kaarten meldde de organisatie 
op facebook. 

Margreth Graas leidde de diverse scènes in. Een 
duidelijke en krachtige verteller, die met haar 
passages de nieuwsgierigheid van het publiek 
wekte. De vader van Maria (Nico Molenaar) speel-
de een druk bezet zakenman, thuis kwam ie lie-
ver niet, hij was liever op de zaak! De moeder 
van Maria (Clazien Appel) was vooral druk met 
haar sociale leven en de mening van de buren. 
Het perfecte leven, schone schijn daar draait het 
om! Dat Maria (Linda Betjes) viel voor de eenvou-
dige Jozef (Rob Dekker) zoon van de lokale tim-
merman, zonder opleiding met geen enkel toe-
komstperspectief, dat paste zeker niet in het plan 
dat haar ouders hadden uitgestippeld. De bood-
schap van Gabriël (Marieke Kaandorp) dat Ma-
ria de zoon van god zou krijgen, viel dan ook 
niet in goede aarde. De ouders en Jozef lieten 
na uitkomst van de zwangerschap Maria vallen 
als een baksteen, Maria werd opgevangen door 
een groep zwervers. Een hilarische scène, waarin 
Maria wordt opgenomen in de “lokale” zwervers-
gemeenschap. Jozef bekomen van de schok, en 
aangespoord door Gabriël zette zich uiteindelijk 
toch over z’n boosheid heen en accepteert de si-
tuatie en herenigt zich met Maria. Ze moeten snel 
op zoek naar woonruimte, maar in deze tijd bleek 
dat geen gemakkelijke opgave. En daarbij blijkt 
dat in de kleine gemeenschap de praatjes hard 
gaan, de hoon van de woningbouwconsulente 
(Irma Verduin) is niet misselijk.
 
In het tweede bedrijf kwam Herodes (Jeroen Rek-
veld) ten tonele, een Trumpachtige verschijning. 
Zijn imposante voorkomen maakte de rol nog 
sterker en het moge duidelijk zijn, hij is de baas 
en het volk zal hem gehoorzamen. Maria en Jozef 
gingen ondertussen op reis, na afwijzigen bij di-
verse hotels, bood het Leger des Heils uitkomst. 
Ondertussen kwamen ook de drie wijzen (Mar-
ja Buur, Gerard Kaptein en Jose van Diepen) aan 
bij Herodes. Een zeer komische schets, die het 

publiek duidelijk kon waarderen. Niet veel later 
verscheen Gabriël, Jezus was geboren, en samen 
met Maria zong zij een zeer toepasselijk en emo-
tioneel lied. Even later zong Jozef het wiegenlied, 
wat zeer kwetsbaar en klein begon, eindigde in 
een soort carnavalsachtige babyshower waar alle 
� guren hun felicitaties kwamen overbrengen. Na 
deze scene veranderde alles, Herodes sprak zijn 
decreet uit. Jezus moest in veiligheid worden ge-
bracht. Met een nogal chaotische scene verlieten 
Maria en Jozef tijdens het nummer Dichterbij het 
toneel, om enkele ogenblikken later tijdens “Stap 
uit de schaduw” met Jezus die inmiddels een jaar 
of 8 was weer op te komen.
 
Al met al was de slechts 6 euro entree een schijn-
tje voor hetgeen je gepresenteerd kreeg. Heel 
knap hoe schrijver en regisseuse Corrie Kerssens 
dit stuk heeft samengesteld. De band o.l.v. Ester 
Hopstaken-Krom en de leden van Bikkels speel-
den de bijna 20 nummers moeiteloos weg. Het 
koor  had heel wat verschillende choreogra� e in-
gestudeerd. Sandra Eriks, verantwoordelijk voor 
de “pasjes”, mag tevreden zijn. Natuurlijk ging er 
eens wat mis, maar dat hoort bij amateurtoneel, 
het maakt het toegankelijk en kwetsbaar. Het pu-
bliek jong en oud was louter enthousiast en bij 
het samenzijn na a� oop was er dan ook geen 
wanklank te horen. Een gevoel van lokale trots 
overheerste, dat dit kan in Akersloot. Er wordt al-
weer uitgekeken naar een volgend project. Ik re-
ken er op dat Aqaurius ons dan ook weer zo ver-
rast.
 
Groet,
Een zeer tevreden bezoeker!
(Foto: aangeleverd)

LEZERSPOST
Aquarius scoort met musical!

Ondernemers uit Heiloo in de prijzen
Regio - Zaterdag 15 december 
werd voor de zevende keer de 
Ondernemingsverkiezing geor-
ganiseerd door Ondernemend 
Heiloo Ondernemersvereniging 
(OHO). Tijdens de feestelijke ver-
kiezingsavond was het thema 
‘verbindend’ duidelijk voelbaar. 
Tussen de gerechten van Heilooër 
horeca werd er volop genetwerkt 
en genoten van livemuziek, een 
karikatuurtekenaar en kunstena-
ressen op stelten. Aan het eind 
van de avond gingen vier onder-
nemers met een prachtige prijs 
naar huis.

De Publieksprijs gaat naar de on-
dernemer met het meeste voor-
keursstemmen en dat was dit jaar 
Queen in Black van Inge Kracht. 
Zij reageerde enthousiast: ,,Dit 

voelt echt als een knu� el, waar-
door je weet dat je er mag zijn.”
De Rabobank In de Kijkerprijs is 
een erkenning voor de gedre-
venheid van een (startende) on-
derneming in Heiloo. Een onder-
neming met lef en een mooie 
stap vooruit heeft gemaakt. ,,Met 
voorbeelden als ‘Groenspoor’, 
‘Groene Brug’ en ‘Bio Border’ kent 
de jury met overtuiging de Rabo-
bank In de Kijkerprijs toe aan Do-
rien Kotterman van De Groene 
Reiger”, liet Erik Minnema van de 
Rabobank weten.
Burgemeester Hans Romeyn 
mocht de Ondernemersprijs uit-
reiken aan Pepijn Warnars van 
RUW072. De jury is onder de in-
druk van de verbinding die deze 
ambachtelijke ondernemer weet 
te leggen met zijn passie. Een on-

dernemer die kansen ziet om te 
groeien en zich richt op meubels 
en interieurs op maat.

De Ondernemingsprijs - net als 
de Ondernemersprijs - is een wis-
selsculptuur en dit bronzen beeld 
staat komend jaar te pronken bij 
de winnaar: West Trading B.V. van 
Pim Westerwal. De jury is onder 
de indruk van de gepassioneerde 
wijze waarop dit bedrijf al decen-
nia lang, op velerlei wijze verbin-
dingen weet te leggen in tijd, in 
kennis, in duurzaamheid, in net-
werken en naar haar medewer-
kers toe. Lokaal minder opvallend 
door haar met name internatio-
nale karakter, weet dit bedrijf een 
uniek bedrijf te blijven, dat zich 
ook verbonden voelt met deze 
gemeenschap. (Marije Smit)

Van links naar rechts Rob van der Wal, Erik Minnema, Henk Morsch, Hans Romeyn, Pepijn Warnars, Pim Wester-
wal, Fred Dellemijn, Inge Kracht, Dorien Kotterman en Thijs Smit (foto: Iwan Bronkhorst)

Meervogels dames 
verliezen van koploper
Akersloot - Meervogels dames 
1 begon sterk aan de handbal-
wedstrijd tegen koploper US en 
bouwde een goede voorsprong 
op. Met snelle aanvallen en goe-
de breakouts liep de stand al snel 
uit. Keeper Anouk hield belang-
rijke ballen, hierdoor kon Meer-
vogels de score uitbouwen. Vijf 
minuten voor rust kwam het 

team van US op schot en scoorde 
mooie ballen vanuit de opbouw. 
Ruststand 11-9.
Meervogels ging met een goed 
gevoel de tweede helft in, maar 
de eerste tien minuten lieten ze 
het liggen. Ze werden overlopen 
door US, de wedstrijd draaide 
om. Na een achterstand voor de 
rust nu een voorsprong voor US. 

De aanval liep niet bij Meervogels 
en er werd weinig gescoord. Het 
snelle spel werd minder en hier-
door creëerde Meervogels weinig 
kansen. Meervogels wist de ach-
terstand niet meer weg te werken 
en verloor de wedstrijd uiteinde-
lijk met 20-23. Meervogels mag 
wel trots zijn, want ze hebben 
een goede pot neergezet tegen 
de koploper en laten zien dat ze 
niet op de juiste plek op de rang-
lijst staan.
Nu drie weken rust. In het nieuwe 
jaar speelt Meervogels de eerst-
volgende wedstrijd, op 5 januari 
om 20.10 uur, tegen SEW. 

Goede resultaten teams SV Vredeburg
Limmen - Met bondswedstrijden 
voor Vredeburg 2, 3 en 4 en de 
dertiende ronde van de interne 
competitie beleefden de leden 
van SV Vredeburg, op vrijdag 14 
december, een bomvolle schaak-
avond.
Het zestal van Vredeburg 2 ont-
ving laagvlieger Excelsior 2 uit 
Heemskerk. Hans de Goede, Gert-
jan Hafkamp, Hidde Ebels, Remi 
Aa� es, Barry Blekemolen en Tars 
Wanders maakten korte metten 
met hun opponenten: 6-0, goed 
voor de gedeelde koppositie in 
de derde klasse C.
Het viertal van Vredeburg 3 ont-
ving het sterke Caïssa 4 uit Hoorn. 
Debutant Samer Alrayes boek-
te een uitstekende zege, maar 
door nederlagen van Jaap Lim-
men, Dick Aa� es en Marlies Sturk 
resteerde een 1-3-eindscore. Vre-
deburg 3 bevindt zich in de mid-

denmoot van de vierde klasse A. 
Vredeburg 4 reisde af naar Sint 
Pancras voor een tre� en met 
Opening ’64 4, het damesteam 
van de Pancrasser vereniging. 
Harry Levering, Jan Brantjes en Ed 
van Duin wonnen hun partij. Je-
roen van Vliet tekende voor een 
remise. De 3,5-0,5 brengt Vrede-
burg 4 naar de hoogste regionen 
van de ranglijst in de vierde klas-
se C. 
In de interne competitie versterk-
te Luc Janssen zijn koppositie 
door te winnen van Sandra Hol-
lander. Jos Admiraal en Bert Hol-
lander speelden een adembene-
mende partij met kansen over 
en weer. Bert Hollander trok aan 
het langste eind. Theo Al zorg-
de voor een daverende verras-
sing door te winnen van de ster-
ker veronderstelde Robin Rom-
mel. Gijs Pouw beschikte over 

twee ijzersterke lopers en drong 
Indriaas Booij langzaam maar ze-
ker steeds verder in de verdruk-
king. Na een kleine veertig zet-
ten bezweek laatstgenoemde. Ed 
en Bob Stolp maakten er een seri-
eus gevecht van, maar de uitslag 
was voor de kenners niet erg ver-
rassend: 0,5-0,5. Marc Voorwalt 
wist te winnen van Paul de Ruij-
ter. Harold Ebels werd onaange-
naam getro� en door het noodlot 
dat ‘oneven’ heet en kon zich ver-
maken met het aanschouwen van 
de partijen van de anderen. 
Komende vrijdag vindt het tra-
ditionele kersttoernooi plaats, 
waarbij in diverse varianten - 
denk aan het beruchte ‘paard 
in de zak’ - gestreden wordt om 
taarten en de eer. Op 28 decem-
ber wordt er niet geschaakt. Op 
4 januari staat het jaarlijkse snel-
schaak-kampioenschap op de rol. 

Tamar zoekt enthousiaste ploggenootjes
Castricum - Plogging Castricum 
sloot het seizoen zondag af met 

een rondje zwerfvuil rapen op 
het strand van Castricum aan Zee. 

Tamar was erbij en wist haar zak 
in een uurtje te vullen met veel 
klein plastic: van ballonnen en 
plastic cadeaulinten, tot dopjes 
en plastic touwtjes. Juist dat klei-
ne spul blijft vaak liggen in de na-
tuur. Het valt na verloop van tijd 
uiteen in micro plastic deeltjes 
die erg schadelijk zijn voor plant, 
dier en mens. Bij elkaar haalden 
de deelnemers meer dan een 
bolderkar vol van het strand. Ta-
mar heeft een nieuwjaarswens: 
ze hoopt dat er in het nieuwe jaar 
nog veel meer mensen mee gaan 
doen met het schoon ploggen 
van de natuur. Dat vinden wij nou 
een mooie wens. Help je om die 
uit te doen komen? Hou dan de-
ze krant in de gaten voor de aan-
kondigingen van de driewekelijk-
se wandelingen. Op een schoon 
en opgeruimd nieuw jaar! (Foto: 
aangeleverd)

Alkmaarse ijsbaan swingt 
tijdens kerstvakantie
Regio - De Meent Bauerfeind 
pakt in de kerstvakantie uit met 
een speciaal ‘kerstvakantiepro-
gramma’. Zo is er een live DJ aan-
wezig op het ijs, zijn er meerde-
re Bauerfeind Bu� elavonden, een 
gezellige Decathlon Family Expe-

rience en is het feest met Maan-
dag®. Van zaterdag 22 december 
tot zondag 6 januari bruist de ijs-
baan van leuke activiteiten, waar-
bij jong en oud worden bediend!
De kerstvakantie, traditioneel de 
tijd om met het gezin te genieten 

van de ijsbaan. Eerst samen de 
ijzers onder binden en daarna op-
warmen onder het genot van een 
kop warme chocolademelk. De 
Alkmaarse ijsbaan speelt hier op 
in met extra ruime openingstij-
den op zowel de 400-meterbaan 
als in de ijshal gedurende de va-
kantie.
Op diverse dagen is er een live 
DJ te vinden aan de kant van de 
400-meterbaan. Naast kersthits 
zullen ook verzoeknummers van 
schaatsers uit de speakers knal-
len. Op vrijdag 4 januari wordt er 
diverse spellen naast het ijs geor-
ganiseerd door Maandag® en part-
ner Decathlon organiseert op zon-
dag 6 januari een Decathlon Fami-
ly Experience op het ijs in de ijshal.

Aangepaste openingstijden
In de kerstvakantie hanteert de 
ijsbaan aangepaste openingstij-
den. Eerste Kerstdag is De Meent 
Bauerfeind gesloten. Tweede 
Kerstdag, Oudjaars- en Nieuw-
jaarsdag is de 400-meterbaan 
overdag geopend en in de avond 
gesloten. Kijk op de website van 
De Meent Bauerfeind voor de 
exacte openingstijden. (Foto: 
aangeleverd)

Overtuigende winst van 
Jörgen Bolten in het libre

Castricum - De opmars van Jör-
gen naar de kop van de ranglijst 
bij biljartvereniging WIK, zette 
zich ook vorige week voort, met 
een prima overwinning, met een 
stijgingspercentage van 61%, die 
goed was voor 161 punten. Met 
gedegen spel en een paar se-
ries van boven de 10 carambo-
les, werd zijn tegenstander Hans 
Kooiman volledig overklast. Maar 
Hans hield het verlies, in de twee 
laatste beurten, binnen de per-
ken, maar kon net niet zijn moy-
enne halen. Door deze winst, met 
veel punten, klom Jörgen van 

plaats 8 naar 4, en gaat een be-
dreiging worden voor de koplo-
per Cor Stroet.
Ook Frans Lute was weer op dreef 
en pakte wederom de winst in de 
partij tegen Rien Emmerik. Zijn 
stijgingspercentage van 32% le-
verde hem 132 punten op en een 
sprong van plaats 9 naar 7. Wat 
vooral opviel waren de mooie se-
ries van 10, 13 en twee keer 14 ca-
ramboles.
De partij van Jan Kamp en Peter 
Vos, was er één tussen een speler 
in vorm en een speler die worstelt 
met zijn vorm. Voor Peter wilde 

het deze keer niet lukken, terwijl 
Jan regelmatig scorend, naar de 
overwinning snelde en � nishte 
met een stijgingspercentage van 
23%. In zijn tweede partij van de 
avond, herstelde Hans Kooiman 
zich van de eerder opgelopen ne-
derlaag, door zijn winst op Peter 
Ent, met een stijgingspercentage 
van 11%. Ook voor Jaap de Boer 
kon weer een positieve uitslag 
genoteerd worden, na zijn winst 
op Joop van de Wijst, met een stij-
gingspercentage van 7%. Aan de 
kop van de ranglijst verandert er 
niet veel, maar de achtervolgers 
zijn in aantocht. 

Stand: 
1. Cor Stroet met 1612 punten; 2. 
Wim van Duin met 1510; 3. Kees 
Baars met 1479 punten. 
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19 DECEMBER
Volkskerstzang in de Grote Kerk 
in Alkmaar, 19.30 uur. Info: www.
volkskerstzang-alkmaar.nl.

Scapino Ballet Rotterdam met 
TWOOLS in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur.

Kerstfeest in de Jordaan in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. Johnny Jordaan (Rob 
van de Meeberg), Tante Leen 
(Mieke Stemerdink) en Willy Al-
berti (Harry Slinger) blikken van-
uit de hemel met veel plezier te-
rug op hun aardse bestaan en op 
de mooie en gezellige kerstda-
gen in de Jordaan. (Foto: Neeltje 
Knaap)

Toneel: Liefdesverklaring (voor 
altijd) met Antoinette Jelgersma, 
Renée van ’t Hof e.a. in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: An-
ja Beutler)

20 DECEMBER

Kerstmarkt en ijsbaan bij win-
kelcentrum ‘t Loo in Heiloo tot 
en met 23 december. De ijsbaan 
blijft tot en met 5 januari. (Foto: 
aangeleverd)

Kerstviering bij De Zonne-
bloem Limmen met de StarSin-
gers in de Heeren van Limmen, 
14.00 uur. 

Kerstconcertje van leerlingen 
Toonbeeld om 16.00 uur in de 
foyer van Geesterhage. Toegang 
is gratis.

Een magische kerst met Op 

Sterk Water in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Virtuoze improvisatie-kerstshow 
met (in wisselende samenstel-
ling) Maarten Voortman, Tim Zee-
gers, Dave Luza en Daniel Koop-
mans. (Foto: Arjan Benning)

Scrooge, de kerstmusical in 
Grote Kerk Alkmaar, 20.30 uur. 
Ook vrijdag 21 december 20.30 
uur, zaterdag 22 december 17.00 
uur, zondag 23 december en 
tweede kerstdag 17.00 en 20.30 
uur. Kaarten: www.superstar.the-
ater/tickets.

21 DECEMBER
Kerstconcertje van leerlingen 
Toonbeeld om 16.00 uur in de 
foyer van Geesterhage. Toegang 
is gratis.

Kerstlichtjes avondwandeling 
Wandelsportvereniging De Laat-
ste Loodjes, 8 kilometer, vanuit 
De Lindenboomzaal, Raadhuis-
straat 57, Koog aan de Zaan om 
19.00 uur. Inschrijven vanaf 18.15 
uur. www.wsvdelaatsteloodjes.nl. 
(Foto: aangeleverd)

De Castricumse Starsingers ge-
ven kerstconcert om 20.00 uur in 
het witte kerkje van Heiloo. Info: 
www.starsingers.nl.

Kerstconcert en samenzang 
met het Tata Steel Symfonisch 
Blaasorkest in de Vredevorstkerk 
in Beverwijk, 20.00 uur. Kaarten 
aan de deur.

Lezing bij de Alkmaarse Weer- 
en Sterrenkundige Vereniging 
Metius in wijkcentrum Thuis in 
Overdie, van Maerlantstraat 8-10 
in Alkmaar, 20.00 uur. Gilles Otten 
spreekt over het waarnemen van 
Exoplaneten met hoog-contrast 
technieken.

De mannen van Bald bij De 
Zwaan Cultureel in Uitgeest om 
20.15 uur. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop. (Foto: aan-
geleverd)

Peter Heerschop met ‘Lol is een 
serieuze zaak bij De Minister van 
Enthousiasme’ in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
(Foto: Walt Cisco, Joris van Benne-
kom en Geert Gratama)

Iona & Rineke en Orkater met 
Kill All Kids in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. Tania Cross staat deze 
avond in de grote zaal van dit the-
ater, maar deze voorstelling is uit-
verkocht.

▲

22 DECEMBER
Kerstdrive klaverjassen en kee-
zen in café De Vriendschap in 
Akersloot. Aanvang keezen 19.30 
uur, klaverjassen 20.00 uur. Op-
geven via info@vriendschapa-
kersloot.nl, 0251-312866 of via 
whatsapp 06-51387333.

Messiah Koepelscratch met Ora-
toriumkoor Heiloo in Cultuurkoe-
pel Heiloo. De dag begint voor 
de zangers met een repetitie om 
10.30 uur. In de middag wordt ge-
repeteerd samen met het orkest 
en solisten. Om 19.00 uur begint 
de uitvoering. Info: www.oratori-
umkoorheiloo.nl.

‘Van de koele meren des doods’ 
(toneel) om 20.15 uur in De Vest 
in Alkmaar.  (Foto: Ben van Duin)

23 DECEMBER
Meditatie en gespreksbijeen-
komsten tussen 9.30 uur en 
12.00 uur (wekelijks) in dorpshuis 
De Kern in Castricum. Deelname 
€ 7,- per keer. Voor de eerste keer 
alleen mogelijk na aanmelding 
via info@mindfulness-holland.nl 
of 06-30003065.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. edere zon-
dag. Info: www.gezondnatuur-
wandelen.nl. 

Wintertentoonstelling bij Per-
spectief, Van Oldenbarneveldt-
weg 37, Bakkum van 13.00 tot 
17.00 uur. Ook eerste en tweede 
kerstdag en zondag 30 decem-
ber. (foto: Annemieke Jurrjens)

Kerstconcert Emergo Castri-
cum en Westfries Mannenkoor 
in de Pancratriuskerk in Castri-
cum, 16.00 uur. Jamie Zaal zal so-
leren Beyonce’s Ave Mari. Kaar-
ten: emergo.org/tickets. (Foto: Ni-
co Lute)

Jazz in Bakkum (laatste keer) om 
16.00 uur in Hotel Fase Fier met 
Marielle Koeman & Jos van Beest 
trio. (Foto: Wieke van Beest)

De Vrekkin (8+) door het Nati-
onale Theater in De Vest in Alk-
maar, 16.00 uur (15.15 uur: kin-
dercollege: hoe word ik miljo-
nair?). (Foto: aangeleverd)

KinderKERSTpopconcert met 
Jelle Amersfoort & band van 
16.30 tot 17.30 uur op het Kerk-
plein in Beverwijk. (Foto & a�-
chebeeld: aangeleverd)

Diner Chantant met de Starsin-
gers in De Oude Keuken vanaf 
18.00 uur. Info: www.deoudekeu-
ken.net. (Foto: Tiny Dekker Foto-
gra�e)

24 DECEMBER

Samenzang met Emergo op het 
pleintje in Bakkum, vanaf 19.00 
uur. Samenzang start 19.30 uur. 
Iedereen wordt uitgenodigd een 
kerstwens mee te nemen voor in 
de boom. Emergo stelt hiervoor 
doorzichtige weersbestendige 
kerstballen beschikbaar. (Foto: 
aangeleverd)

Gezinskerstnachtdienst van de 
Evangelie Gemeente Castricum 
m.m.v. de christelijke cabaretier 
Herman Boon in Cultureel Cen-
trum Geesterhage te Castricum. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open 
19.00 uur. Toegang is gratis, reser-
vering verplicht. Meer info en op-
gave: www.egcastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Open Podium in De Vest in Alk-
maar, 19.00 uur. Ontmoeting, mu-
ziek en voordracht in Kerstsfeer.

De Meisjes met de Wijsjes, vo-
caalpopgroep, in Cultuurkoepel 
Heiloo om 20.15 uur. Kaarten via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. 

Kerstnachtdienst in Grote Kerk 
Alkmaar, 21.30 uur.

Kerstdienst met gospelkoor 
Connection in Dorpskerk van 
Castricum. Aanvang 23.00 uur.

25 DECEMBER
Wintertentoonstelling bij Per-
spectief, Van Oldenbarneveldt-
weg 37, Bakkum van 13.00 tot 
17.00 uur. Ook tweede kerstdag 
en zondag 30 december.

Kerst Inn op het Heiligdom Onze 
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, 
14.00-16.00 uur. Met om 14.30 
uur kindje wiegen voor de aller-
kleinsten. Info: www. olvternood.
nl. (foto: aangeleverd)

26 DECEMBER

Kerstwandelingen. Wande-
ling van 15 km vanaf het NS-sta-
tion Castricum en 10 km wande-
ling vanaf bezoekerscentrum De 
Hoep. Start beide wandelingen 
om 10.00 uur. Gratis deelname. 
Aanmelden niet nodig. Meer in-
formatie: 0251-650742. (Foto: Le-
ny Welp)

Lejo Kerstshow (3+, dat vinger-
poppetje met die oogjes) in De 
Vest in Alkmaar, 10.30 uur.

Wintertentoonstelling bij Per-
spectief, Van Oldenbarneveldt-
weg 37, Bakkum van 13.00 tot 
17.00 uur. Ook zondag 30 decem-
ber.

AZV-zaalvoetbaltoernooi in 
sporthal De Lelie in Akersloot. 
Aanvang 10.00 uur, �nale rond 
15.30 uur. 

Soweto Gospel Choir in de Vest 
in Alkmaar, 14.30 uur. (Foto: aan-
geleverd)

27 DECEMBER

Derde editie van de Winterka-
ravaan in Alkmaar. Van 27 tot en 
met 30 december van 15.00 tot 
18.30 of van 19.00 tot 22.30 uur. 
Vijf voorstellingen en heerlijk 
winters eten & drinken in de voor-
malige drukkerij van TMG Media. 
Info: www.karavaan.nl. (Foto: Emil 
de Jong)

28 DECEMBER
Ernst, Bobbie en de rest met 
Geklungel in de jungle (4+) in 
De Vest in Alkmaar, 13.30 en 16.00 
uur.

Oliebollenwandeling IVN Mid-
den-Kennemerland. Vertrek om 
13.00 uur vanaf parkeerterrein 
Achterweg/Oudendijk ter hoogte 

van Oudendijk 29 in Heemskerk. 
Duinkaart verplicht. Aanmelden 
via www.ivn.nl/afdeling/midden-
kennemerland/activiteiten/olie-
bollenwandeling. 

Inloopavond in Castricumse 
Maranathakerk vanaf 20.00 uur. 
Samenzijn met hapje en drankje 
om herinneringen op te halen en 
afscheid te nemen van deze mar-
kante kerk. Kerk sluit eind van dit 
jaar en zondag 30 december om 
10.00 uur is laatste kerkdienst. 
(Foto: aangeleverd)

29 DECEMBER
Gouwe Ouwen in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

Filmpjes met VR-bril bekijken 
van 12.00 tot 15.00 uur in biblio-
theek Castricum. Aanmelden niet 
nodig, deelname gratis. 

Timon Krause – MINDGAMES 
(12+) in De Vest in Alkmaar, 19.30 
uur.

De Notenkraker door Ballet en 
Orkest van de Staatsopera van Ta-
tarstan om 19.30 uur (inleiding 
18.30 uur) (Foto: Wim Lanser)

30 DECEMBER
Meditatie en gespreksbijeen-
komsten tussen 9.30 uur en 
12.00 uur (wekelijks) in dorpshuis 
De Kern in Castricum. Deelname 
€ 7,- per keer. Voor de eerste keer 
alleen mogelijk na aanmelding 
via info@mindfulness-holland.nl 
of 06-30003065.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit be-
zoekerscentrum De Hoep. Iede-
re zondag. Info: www.gezondna-
tuurwandelen.nl. 

Wintertentoonstelling bij Per-
spectief, Van Oldenbarneveldt-
weg 37, Bakkum van 13.00 tot 
17.00 uur.

Popquiz in café De Vriendschap 
in Akersloot om 15.00 uur. Teams 
van minimaal twee en maximaal 
zes personen kunnen inschrijven 
via info@vriendschapakersloot.
nl , tel. 0251-312866 of via what-
sapp 06-51387333.

Jukebox from the Heart speelt 
in De Oude Keuken in Castricum, 
aanvang 15.00 uur. Entree is vrij. 
(Foto: aangeleverd)

2 JANUARI
Nieuwjaarswandeling. Start om 
10.00 uur bij bezoekerscentrum 
De Hoep. Gratis deelname. Aan-
melden niet nodig. Meer informa-
tie: 0251-650742.
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Sanne Briefjes pakt derde 
tafeltennistitel op rij
Castricum - Op zaterdag 15 de-
cember organiseerde Tafeltennis-
vereniging Limmen het senioren 
clubkampioenschap 2018. Het 
17-jarige jeugdlid Sanne Brief-
jes leverde het afgelopen seizoen 
prestaties van formaat. Onlangs 
promoveerde zij met haar da-
mesteam Hilversum in een zinde-
rende beslissingswedstrijd naar 
de landelijke eerste divisie en ver-
overde ze op 8 december jongst-
leden het zilver bij de dames be-
kerwedstrijden van de nationale 
bond, samen met haar teamge-
noten Neha Gupta en Chanel Ver-
schoor onder leiding van coach 
Lex Bruijn.
Afgelopen zaterdag speelde San-

ne haar voorlopig laatste club-
kampioenschap bij TTV Limmen. 
Door alle partijen te winnen is zij 
voor de derde keer op rij club-
kampioen bij de senioren gewor-
den. Volgend seizoen gaat zij zich 
volledig inzetten om met haar 
Hilversumse teamgenoten hand-
having te realiseren in de natio-
nale eerste divisie dames. Door-
dat ze veel trainingsuren maakt, 
naast haar schoolcarrière, moet 
zij noodgedwongen keuzes ma-
ken en stopt zij met spelen bij 
TTV Limmen. 
Volgend jaar dus zeker een nieu-
we jeugd- en senioren-clubkam-
pioen in Limmen. (Foto: aange-
leverd)

Vrouwen Croonenburg 
winterkampioen

Castricum - Het damesteam van 
volleybalclub Croonenburg sluit 
de eerste helft van de competitie 
af als winterkampioen. In de wed-
strijd tegen Clam Dycke werd de 
winst eenvoudig binnen gehaald. 
De derde set werd zelfs met 25-
4 gewonnen. Het team speelde 
goed en verzorgd volleybal. Trai-
ner/coach Barry Metselaar is dan 
ook dik tevreden. Niet alleen over 
deze wedstrijd maar over het he-
le seizoen. 
,,Het team raakt goed op elkaar 
ingespeeld. We hebben hard hit-

ters (Jasmin Luijckx) en bekeken 
volleybalsters (Ivanka Kramer) in 
ons team. Deze mix maakt het 
tot een compleet gezelschap.’’ 
Ook de dames zijn erg blij. Jasmin 
Luijckx: ,,Vooraf hadden we ge-
hoopt op een plek in de subtop. 
We merken dat we nog niet eens 
aan onze top zitten. Ik kijk reikhal-
zend uit naar de tweede helft van 
de competitie. Er zijn een aantal 
gelijkwaardige teams in deze eer-
ste klasse. Die wedstrijden moe-
ten we winnen.’’ (Foto: aangele-
verd)

Kerstconcertjes bij 
Toonbeeld in Geesterhage
Castricum - Op donderdag 20 
en vrijdag 21 december vinden 
er in de foyer van Geesterhage 
optredens plaats van leerlingen 
van Toonbeeld. In kerstsfeer tre-
den leerlingen op met een geva-
rieerd programma. Leerlingen die 
dit jaar zijn gestart met muziek-
les, maar ook de gevorderde leer-
lingen en enkele leerlingen van 
de muziekvereniging Emergo. 
Natuurlijk zullen de kerstliedjes 
niet ontbreken, maar op de pro-
gramma’s staan ook andere wer-
ken, klassiek en populair. De con-
certjes beginnen beide dagen om 
16.00 uur en de toegang is gratis. 

Kerstkaart gemaakt bij het Kin-
derKunstLab (foto: aangeleverd) FC Castricum sluit het 

jaar 2018 met winst af
Castricum - FC Castricum heeft 
op eigen veld de laatste wedstrijd 
voor de winterstop winnend af-
gesloten tegen JOS Watergraafs-
meer. Het team van Jeroen Kroes 
was met 2-1 te sterk voor de be-
zoekers uit Amsterdam en blijft 
hierdoor knap derde in het klas-
sement.

In de openingsfase was het JOS 
Watergraafsmeer die de grootste 
kans kreeg om de score te ope-
nen, Riani Soufyan ging alleen 
op de keeper af en Danny Burger  
wist weer met een fantastische 
redding de bal te stoppen. Even 
later in de 21ste minuut kwam 
FC Castricum verdiend aan de 
leiding. Uit een voorzet van Bart 
Kornblum opende Elario Zweet 
de score.
Na rust probeerde JOS Water-
graafsmeer de aansluittre�er te 
forceren, en dit gebeurde ook in 
de 54ste minuut door een gewel-

dig schot van Riani Soufyan.
In de laatste 20 minuten stelde 
FC Castricum alsnog orde op za-
ken. Na een voortre�elijke actie 
over rechts, Jeroen Bakker speel-
de Max Lodewijks aan die 1 man 
uitspeelde en vervolgens Maar-
ten van Duivenvoorde aanspeel-
de. Deze bracht de bal spatzuiver 
in de 16 waar Bart Kornblum de 
bal snoeihard inschoot, een ge-
weldige aanval van FC Castricum.
Jos Watergraafsmeer kwam na 
deze tegentre�er niet meer in 
hun spel. De laatste kans was nog 
voor FC Castricum, een schot van 
Maarten van Duivenvoorde werd 
gekeerd door doelman Guus Bar-
tholome. 
FC Castricum won verdiend en 
staat op 4 punten van koploper 
HBOK die wel 1 wedstrijd meer 
heeft gespeeld. Ze beginnen 
weer op 19 januari met de uit-
wedstrijd tegen ZCFC. (Foto: aan-
geleverd)

Op 30 december op NPO 1
Judo bij aankondiging 
Sportjaaroverzicht
Regio - Zaterdagochtend heeft 
de �lmploeg van de NOS �lmop-
names gemaakt van de judoka’s 
van Beentjes Judo Sport. In de 
Meent Bauerfeind heeft de �lm-
ploeg een uur ge�lmd en opna-
mes gemaakt voor het sportjaar-
overzicht van 2018.
Vooraf moesten de ouders na-
tuurlijk papieren tekenen dat ze 
toestemming gaven voor deze 
opnames, in verband met de pri-
vacywet.
Er werd veel aandacht besteed 
aan het groeten en het respect 
tonen naar elkaar. Er werd een de-

monstratie gegeven van het val-
len en werpen van elkaar. De ‘te-
levisiegreep’ (de �ankhoudgreep) 
werd gedemonstreerd en tenslot-
te werden er een aantal partijen 
gejudood. 

De judoka’s, van 5, 6 en 7 jaar uit 
Alkmaar en Castricum, onder lei-
ding van Eveline Beentjes, von-
den het razend interessant en de-
den allemaal hun uiterste best.
Iedereen kijkt dan ook uit naar 
zondag 30 december 18.00 uur 
als het stukje op NPO 1 te zien zal 
zijn. (Foto: aangeleverd)

Record voor Clusius: 246 
kilo doppen ingezameld
Castricum - Het Go Greenteam 
van het Clusius College Castricum 
heeft een record gevestigd. Het 
team zamelt in de school, met bij-
dragen van ouders, verzorgers en 
buurtbewoners, al een paar jaar 
plastic doppen in ten behoeve 
van het KNGF, het opleidingsin-
stituut voor blindengeleidehon-
den. Met de opbrengst van gere-
cyclede doppen kunnen honden 
worden opgeleid. 
Het is tijd voor de hal�aarlijk-
se tussenstand en wat blijkt, het 
Clusius College Castricum heeft 
de afgelopen 6 maanden 246.2 
kilo doppen ingezameld. Dit is 
(bijna) een verdubbeling ten op-
zichte van vorig jaar om deze tijd.

De doppen worden naar een in-

zamelingspunt gebracht bij Dag-
besteding ‘s Heeren Loo in Julia-
nadorp. Hier worden de doppen 
uitgezocht en geselecteerd voor 
recycling. Er zijn een heleboel 
verschillende soorten doppen in 
omloop. Niet alle doppen kunnen 
worden gerecycled.
De doppen die kunnen worden 
gebruikt: van mineraalwater�es-
sen en frisdrank�essen, fruitsap-
pakken en sportdrankjes, maar 
ook van slagroombussen, doseer-
doppen van wasmiddel, wasbol-
letjes en deksels van potten pin-
dakaas en chocopasta. Ook dop-
pen van shampoo, zepen en de-
odorant mogen ingeleverd wor-
den. De doppenbak staat in de 
hal van het Clusius College Castri-
cum aan de Oranjelaan 2a.

Sporten met de 
VolwassenSportPas
Castricum - Met de Volwasse-
nenSportPas (VSP) biedt Team 
Sportservice Kennemerland vol-
wassenen de mogelijkheid ken-
nis te maken met verschillende 
sporten. Iedereen van 18 jaar en 
ouder die in de gemeente Cas-
tricum of Heemskerk woont kan 
voor € 5,-  vier keer meetrainen 
bij een vereniging of organisa-
tie. Dit is zonder verdere verplich-
tingen. Men komt dus niet direct 
voor hoge kosten te staan, zoals 
kleding, materiaal en contributie. 
Lid worden kan vervolgens na-
tuurlijk altijd.
Iedereen die een nieuwe sport 
wil uitproberen, zijn of haar ou-
de sport wil oppakken of gewoon 
meer wil bewegen kan meedoen. 
Er kan o.a. ingeschreven worden 
voor karate, hardlopen, �tmix, di-

verse dansvormen, bootcamp, 
waterpolo en nog veel meer. 
Aanmelden voor de VSP kan via 
Team Sportservice Kennemer-
land. Ga naar de www.teamsport-
service.nl/kennemerland en klik 
op de groene JSP/VSP knop. Op 
de website zijn alle deelnemen-
de verenigingen te vinden en is 
meer informatie te vinden over 
de sporten. Inschrijven voor blok 
2 kan tot en met 9 januari, uitslui-
tend via de website. De lessen 
worden gegeven vanaf 21 janu-
ari. Verderop in het (school)jaar 
volgt nog een derde VSP blok.
Op de website kondigt Team 
Sportservice alle activiteiten aan, 
zoals het project Fit en Vitaal 
60+, de beweegspreekochtend 
en uiteraard activiteiten voor de 
jeugd. (Foto: aangeleverd)

FC Castricum JO 11-1 
periodekampioen
Castricum - Na een mooie sei-
zoenshelft is het team onder 11-
1 van FC Castricum periodekam-
pioen geworden van de derde 
klasse. ,,Er is nog één wedstrijd op 
19 januari te gaan, maar op pun-
ten kan ons eerste elftal van on-
der 11 jaar niet meer ingehaald 
worden’’, aldus een trotse trainer 
Klaas Dekkers.
Sinds een jaar is Klaas de vas-
te trainer van FC Castricum on-
der 11-1. Klaas: ,,Het is echt een 
team en ik zag de jongens het af-
gelopen jaar groeien. Ze zijn en-
thousiast en actief. Dit kampi-
oenschap vind ik geweldig voor 
ze. Het vorige seizoen speelden 
ze ook derde klasse maar ze zijn 
harder gegroeid dan de tegen-
standers en verdiend kampioen 

geworden. Ze promoveren naar 
de tweede klasse en dat is een 
mooie uitdaging.’’
Coaches Mourad Chikri en Kit-
ty Faasse: ,,Klaas heeft ze dit sei-
zoen veel vooruit geholpen. Voor-
al qua positiespel en het korter 
aan de bal zijn, in plaats van een 
direct duel aan te gaan. Ze gun-
nen elkaar het doelpunt en doen 
het als team. Het was ook top dat 
er twee vaste keepers waren. Dat 
geeft veel rust. De jongens heb-
ben het super gedaan. We zijn 
hartstikke trots op ze!”

Afgelopen zaterdag is het team 
gehuldigd bij FC Castricum en 
zondag zijn de jongens gezellig 
gaan bowlen en uit eten geweest. 
(Foto: aangeleverd)

Limmen  -  Meervogels

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

pupil v.d. week: MEES KOOT (kleinzoon van Willem Koot)

ZONDAG 23 DECEMBER 
Aanvang 14.00 uur:
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Kerstchocolade
Op de markt haal je het hele jaar door de lekkerste soor-
ten drop en chocolade bij De Snoepgigant. Met name 
voor de Kerstdagen wordt er al jaren echt uitgepakt. Een 
groot assortiment van verschillende soorten chocola-
de: melk puur en wit. De lekkerste chocolade van Marti-
nez is door u samen te stellen bestaande uit kerstfi guur-
tjes, hulstblaadjes, kransjes en vele andere soorten. Aan-
trekkelijk is om van alles wat te nemen of een mooi ge-
mengd assortiment samen te stellen. Er wordt aangera-
den om vrijdag op tijd te komen want op=op.  

Pi-nuts
Wat gaat de tijd snel. Vorig jaar om deze tijd waren wij 
nog maar net nieuw op de vrijdagmarkt van Castricum. 
Nu zijn we blij en trots dat we wekelijks u als vaste klant 
mogen begroeten! Kent u ons nog niet? Dan nodigen 
wij u van harte uit om ons eens te bezoeken en ken-
nis te maken met de heerlijke producten die wij in ons 
assortiment hebben. Met natuurlijk vers gebrande no-
ten en pinda’s, maar ook zuidvruchten, gechocolateerde 
noten en rijstcrackers. Sinds kort hebben wij ook zelfge-
maakte pindakaas die zeker het proeven waard is. Wij 
wensen u smaakvolle feestdagen en begroeten u graag 
bij ons aan de kraam!

Team Pi-Nuts

fi jne feestdagen!fi jne feestdagen!fi jne feestdagen!fi jne feestdagen!fi jne feestdagen!fi jne feestdagen!
Holland 
Kaascentrum
Bij Holland Kaascentrum liggen de kaasjes klaar om 
een mooie kaasplank samen te stellen en wie dat lastig 
vindt wordt deskundig geadviseerd om tot een goed op 
elkaar afgestemd geheel te komen. Of kies voor Blue 
Stilton in port. Natuurlijk is hier ook de kaas te vinden 
voor een kaasfondue en kaas voor in de salade, lek-
ker met druiven en noten. Een andere specialiteit is de 
boerenkaas in de smaken junior, meshanger, pikant en 
klassiek.  Er zijn veel Hollandse specialiteiten, zoals de 
Boer ‘n Trots uit Twente. De kazen in het assortiment 
zijn bereid op basis van speciaal geselecteerde recep-
turen en gerijpt op de traditionele houten planken.

Wij wensen u fi jne 
feestdagen en een 
goed nieuwjaar! 

Ook in 2019 staan wij 
voor u klaar.

• Blue Stilton in port 
• Franse kaasjes
• Truffelkaas
• Oude geitenkaas
• Jersey kaas

En nog veel meer keus

Alles voor uw 
kaasplankje!

Verschillende 
kaasmandjes

Cadeautip!

• kerststol met zuiver amandelspijs 
• kerstkransen • tulbanden 

• kerst gebakjes • diverse afbakbroodjes 
• vers gebakken amandelstaven

Heerlijk genieten 
met kerst

Wij wensen u 
smakelijke feestdagen!

30 soorten
melk - puur - wit - fondant

GROTE VARIATIE 
KERSTCHOCOLADE

Karel Jansen

Voor bij uw
kerstdiner 
een speciale 
aardappel?

Roseval
La Ratte
Truffel
Krieltjes

Vishandel 
Beentjes
Gourmetten met Kerstmis? Doe het eens met vis in 
plaats van vlees, dat is wel zo gezond en erg lekker. 
Bij Bas en Petra Beentjes wordt de vis elke dag vers 
ingekocht door Bas. Daarnaast worden er feeste-
lijk opgemaakte vissalades aangeboden. Of denk aan 
een vorstelijk gerecht met ambachtelijk gerookte pa-
ling, zalm, makreel, forel of heilbot. Voor een klassiek 
voorgerecht kan gekozen worden voor in Nederland 
gepelde Hollandse garnalen. Desgewenst worden de 
kerstspecialiteiten gratis vacuüm verpakt.

 ReformMarkt.nl 
    

  
    

 

A.s vrijdag voor staat er voor 
elke klant een leuk presentje 

klaar. 

Van 22 december tot 2 januari 
zijn we gesloten, bestellen via 
de webshop blijft wel mogelijk. 

U
w

 natuurw
inkel  

op de vrijdagm
arkt. 

ReformMarkt.nl
Eigenaar Jaco van ReformMarkt .nl, de natuurwinkel op 
de markt van Castricum, kijkt terug op een mooi  en ge-
zond jaar. Maar tegelijkertijd kijkt hij ook uit naar een 
nieuw jaar met uitdagingen. Zo wil hij alle notenpas-
ta’s zelf vers gaan maken. Jaco: ,,Nu zien we dat natuur-
lijk op meer plekken tegenwoordig, maar wat ons onder-
scheidt is dat wij met droog geroosterde noten en pin-
da’s willen gaan werken in plaats van met gefrituurde 
noten.’’ Maar eerst gaat hij genieten van de feestdagen 
met zijn gezin en familie. 
Reformmarkt.nl wenst allen heerlijke en gezegende 
feestdagen en een gezond 2019.





24 19 december 2018

Recreatieschap neemt ook volgend 
jaar maatregelen tegen waterplanten
Regio - Woekerende waterplan-
ten zijn een grote ergernis voor 
watersporters in het Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer. De planten 
raken verstrikt in de schroeven 
van boten, waardoor deze on-
bestuurbaar worden. Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgeester-
meer heeft besloten om in 2019 
opnieuw maatregelen te tre�en 
om het water goed bevaarbaar te 
houden. Net als in 2018 worden 
de planten in een deel van het 
meer gemaaid.
Hoewel er in 2018 minder water-
planten zijn dan in 2017, houdt 
het recreatieschap er rekening 
mee dat de planten in het meer 
de komende jaren opnieuw over-
last kunnen veroorzaken. Dit past 

Smalle waterpest in water (foto: 
aangeleverd)

binnen een landelijke trend. Op 
veel plekken in Nederland heb-
ben waterrijke gebieden last van 
explosief groeiende waterplan-
ten door de verbeterde water-
kwaliteit. In het Alkmaarder- en 

Uitgeestermeer gaat het om wa-
terpest en fonteinkruid. Door de 
vele factoren die invloed hebben 
op de waterkwaliteit in het meer, 
is het tempo en de mate van 
groei van de waterplanten lastig 
te voorspellen. 

Het maaien van de waterplanten 
is een tijdelijke oplossing, aan-
gezien de planten snel weer aan-
groeien. Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer gaat sa-
men met het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
op zoek naar een structurele op-
lossing, waarbij ook aandacht is 
voor de positieve invloed van wa-
terplanten op de natuur in en om 
het meer.

In Stedelijk Museum Alkmaar
Expositie ‘Piet van Wijngaerdt (1873-1964), 
grondlegger van de Bergense School’
Regio - Piet van Wijngaerdt 
moest meer dan honderd jaar 
wachten op een grote monogra-
�sche tentoonstelling. Als gevierd 
Amsterdams kunstenaar kreeg hij 
al in 1910 de ruimte in het Stede-
lijk Museum Amsterdam. In de ja-
ren tien en twintig van de vorige 
eeuw werd meer over hem ge-
publiceerd dan over Piet Mond-
riaan, Jan Sluijters en Leo Gestel 
samen. Tegenwoordig wordt het 
beeld van Piet van Wijngaerdt be-
paald door de bloemstillevens die 
hij in de latere fase van zijn leven 
in groten getale heeft gemaakt 
en die nog geregeld op veilingen 
worden aangeboden. Deze wer-
ken doen geen recht aan zijn kun-
stenaarschap en aan de rol die 
hij heeft gespeeld in de ontwik-
keling van het expressionisme. 
De tentoonstelling ‘Piet van Wijn-
gaerdt. Grondlegger van de Ber-
gense School’ zal het beeld van 
de kunstenaar en van zijn werk 
blijvend veranderen. 
Rond 1912-1913 maakte Piet van 
Wijngaerdt de ommezwaai naar 
het modernisme. Hij werd hier-
bij beïnvloed door de fransman 
Henri Le Fauconnier die het ma-
nifest La sensibilité moderne et le 
tableau publiceerde. Le Faucon-
nier verwoordde precies wat Van 
Wijngaerdt zocht. Op zijn beurt 
publiceerde Van Wijngaerdt zijn 
ideeën over vernieuwing in de 
kunst in Het Signaal. Hij gaf hier-
mee het theoretische fundament 
aan het donkere, kubistische ex-
pressionisme dat verbonden is 
met de kunstenaarsplaats Ber-
gen. Dit maakt Van Wijngaerdt tot 
de grondlegger van de Bergense 
School. Piet van Wijngaerdt zelf 
bleef een Amsterdamse kunste-
naar. Ondanks zijn grote invloed 
op de Bergense School kon hij 

nooit direct aan de plaats Bergen 
worden verbonden. Diepgaand 
onderzoek van gastconservator 
Renée Smithuis, specialist op dit 
terrein, brengt hierin verande-
ring. Zij toont aan dat hij wel de-
gelijk in Bergen heeft gewerkt. 
Enkele werken op de tentoonstel-
ling zullen dit bewijzen. Interes-
sant is verder dat Van Wijngaerdt 
ook kunstrecensent was en het 
werk van collega’s vaak scherp 
bekritiseerde. Hij was met name 
kritisch op de meer traditione-
le kunstenaars die, volgens hem, 
met hun gezapige landschapjes 
van huisje, boompje, beestje de 
vernieuwingszin frustreerden.
Het werk van Van Wijngaerdt uit 
zijn topperiode is opmerkelijk 

krachtig en veelzijdig. De tentoon-
stelling past hiermee in het ten-
toonstellingsbeleid van Stedelijk 
Museum Alkmaar dat er op ge-
richt is de kracht en betekenis van 
de Bergense School aan een breed 
publiek te tonen. Voor de Bergen-
se School geldt dat veel werken in 
handen zijn van particuliere verza-
melaars, waaronder absolute top-
stukken. Ook in deze tentoonstel-
ling zullen unieke werken te zien 
zijn uit particulier bezit. Bij de ten-
toonstelling verschijnt een rijk ge-
illustreerde publicatie, geschreven 
door Renée Smithuis. 
De expositie is te zien tot en met 
12 mei 2019. Kijk voor alle infor-
matie op www.stedelijkmuseu-
malkmaar.nl  (Foto: aangeleverd)

Le Champion viert 50-jarig jubileum
Regio - Le Champion, een van de 
grootste sportverenigingen van 
Nederland, bestaat op 1 maart 
2019 precies 50 jaar. Het jubile-
umjaar zal van 8 t/m 11 maart 
groots gevierd worden in Hotel 
Zuiderduin in Egmond aan Zee. 
Leden, vrijwilligers en medewer-
kers zijn van harte welkom om dit 
samen met Le Champion te vie-
ren. Het jubileumweekend heeft 
als doel de goede band tussen le-
den en vrijwilligers te behouden 
en door te ontwikkelen. Tijdens 
dit geheel verzorgde weekend 
kunnen jubileumgasten kiezen 
uit veel verschillende activiteiten. 
Daarnaast kunnen zij genieten 
van een verzorgd en relaxt week-
end. Voor meer informatie over Le 
Champion of het jubileumweek-
end: https://www.lechampion.
nl/50-jaar-le-champion/.

Historie Le Champion
Sinds de oprichting heeft Le 

Champion zich ontwikkeld tot 
een van de grootste sportver-
enigingen van Nederland. Jaar-
lijks worden er meer dan zestig 
�ets-, hardloop- en wandelevene-
menten georganiseerd door heel 
Noord-Holland. Op 1 maart 1969 
werd de Toerclub Le Champion 
geactiveerd, als onderafdeling 
van de wielervereniging A.R. & T.C 
Le Champion. De toerclub groei-
de snel en om het winterseizoen 
te overbruggen werd er in de-
cember de eerste strandloop ge-
organiseerd, vanuit Bakkum. Dit is 
dan ook de brug geweest naar de 
tweede sport: hardlopen.

Le Champion in de jaren 80 en 90 
Begin jaren tachtig maakte de 
vereniging een explosieve groei 
door naar 4.100 leden. In 1986 
wordt dan ook de Stichting Sport-
evenementen Le Champion op-
gericht, waar een aantal grote 
evenementen werden onderge-

bracht, o.a. de Dam tot Damloop. 
De jaren 90 stonden in het teken 
van het doorontwikkelen van be-
staande evenementen. De Dam 
tot Damloop en de Egmond Hal-
ve Marathon maakten grote ont-
wikkelingen door.

Le Champion vanaf 2000
Na de succesvolle hardloop-
evenementen introduceerde Le 
Champion in deze periode ook 
wandelevenementen. Na het suc-
ces van de eerste Egmond Wan-
del Marathon verschijnt datzelf-
de jaar ook nog de Dam tot Dam 
Wandeltocht op de kalender. Van-
af 2007 ligt de focus ook op de 
wandelsport.
Inmiddels is Le Champion ge-
groeid naar 20.000 leden, 4.000 
vrijwilligers en 200.000 deelne-
mers aan onze �ets-, hardloop- en 
wandelevenementen. Le Champi-
on kijkt uit naar nog 50 sportieve 
jaren. 

Oliebollenwandeling 
rondom ‘De Kruisberg’
Regio - IVN Midden Kennemer-
land organiseert  op vrijdag 28 
december een prachtige winter-
wandeling rondom De Kruisberg. 
Wie na de kerstdagen zijn benen 
wil strekken en het mooie duin-
landschap van Heemskerk wil 
verkennen is welkom. Enthousi-

aste natuurgidsen van IVN vertel-
len over het landschap en de win-
terse �ora en fauna. 

Het duingebied bij Heemskerk is 
een bijzonder gebied dat wordt 
gekenmerkt door grote para-
boolduinen en oude landbouw-

ontginningen uit het einde van 
de 19e eeuw, met de boerde-
rij ‘De Kruisberg’ als middelpunt. 
De wandeling duurt ongeveer 1,5 
uur tot 2 uur. Ook voor kinderen is 
dit een geschikte wandeling. On-
derweg zorgt IVN voor een warm 
drankje en een overheerlijke olie-
bol. Geschikte (warme en water-
bestendige) kleding is gewenst. 
Aanmelden voor deze excursie 
kan via de website https://www.
ivn.nl/afdeling/midden-kenne-
merland/activiteiten/oliebollen-
wandeling.

Het vertrek is om 13.00 uur van-
af het parkeerterrein aan de Ach-
terweg/Oudendijk ter hoogte van 
Oudendijk 29 in Heemskerk. Kos-
ten zijn 6,50 euro per persoon in-
clusief drinken en een oliebol on-
derweg. Kinderen tot 12 jaar be-
talen 4 euro. Deelnemers kunnen 
alleen contant betalen. Een duin-
kaart is verplicht, deze is te koop 
bij de automaat aan de ingang 
van het duingebied. Een dag-
kaart kost 1,80 euro en is alleen 
met chip of pin te betalen. Kinde-
ren tot en met 17 jaar gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

Verras iemand met uw kerstpakket
Regio - Een oproep voor men-
sen die een kerstpakket krijgen 
en daarmee graag iemand die 
eenzaam is willen verrassen. Le-
ver het pakket uiterlijk 20 decem-

ber (van 09.00 tot 16.30 uur) in bij 
het Trefpunt, Abraham du Bois-
hof 2 in Heiloo. Steunpunt Een-
zaamheid Heiloo en het Trefpunt 
zorgen dat het kerstpakket bij ie-

mand in Heiloo terecht komt, die 
een steuntje in de rug kan gebrui-
ken, bijvoorbeeld iemand die ziek 
is, zich eenzaam voelt of het �-
nancieel wat minder heeft.

‘De Vrekkin’ in De Vest:
Familiekomedie voor iedereen die 
droomt van rijk zijn
Regio - Op zondagmiddag 23 de-
cember om 16.00 uur is in TAQA 
Theater De Vest de hilarische ko-
medie ‘De Vrekkin’ van Ntjong/
Het Nationale Theater te zien. De 
voorstelling voor iedereen vanaf 
8 jaar gaat over een schaamteloze 
familie met te veel geld en te veel 
realiteitsbesef en is gebaseerd 
op ‘De Vrek’ van Molière. Vooraf-
gaand aan de voorstelling kun-
nen kinderen meedoen aan het 
kindercollege ‘Hoe word ik miljo-
nair? En word ik dan gelukkig?’ 

Inhalige mormels
Onder strakke regie van moeder 
en haar personal assistant leidt 
deze modern family met zoon, 
dochter, ex-man en life coach een 
uitzinnig leven. 
Moeders mode-imperium lijkt 
een onuitputtelijke bron van geld 
voor haar kinderen die zich tot 
brutale en inhalige mormels heb-
ben ontwikkeld. Als ze zich reali-
seert dat iedereen van haar pro�-
teert gooit ze de kluis dicht. Nie-

mand wil tenslotte een leven-
de creditcard zijn. Ondertussen 
leeft iedereen zich uit in gehei-
men, stiekeme verlangens en fou-
te vriendjes. 
De gezinschaos is compleet als 
moeder een nieuwe liefde vindt 
en haar kinderen confronteert 
met haar trouwplannen.

Kindercollege 
Niet zomaar rijk, nee, super-
rijk. Wie wil dat nou niet? Voor-
afgaand aan ‘De Vrekkin’ kunnen 
kinderen samen met broer, zus, 
vader, moeder, opa of oma mee-
doen met het kindercollege ‘Hoe 
word ik miljonair? En word ik dan 
gelukkig?’ Speciaal voor Het Nati-
onale Theater maakte vlogger en 
YouTuber Sterre Koning een vlog 
over de vraag: maakt geld geluk-
kig? Aan de hand van drie video’s 
ga je samen met Het Nationale 
Theater in gesprek over geld, rijk-
dom en gelukkig zijn. Het kinder-
college vindt plaats in de bene-
denfoyer van 15.15 tot 15.45 uur.
‘De Vrekkin’ van NTjong/Het Na-
tionale Theater is op zondag 23 
december om 16.00 uur in TAQA 
Theater De Vest te zien. Toegangs-
kaarten € 17,50 (kind € 13,50) via 
www.taqatheaterdevest.nl of via 
de kassa, tel. 072- 548 99 99 (da-
gelijks tussen 12.00 - 16.00 uur). 
(Foto: Marijke de Gruyter en Jet 
Vervest)

Bezoek gratis de openbare repetitie
Vier de feestdagen met De Notenkraker
Regio - Nog geen plannen voor 
de kerstvakantie? Goed nieuws, er 
is nog een aantal kaarten beschik-
baar voor ‘De Notenkraker’ van de 
Staatsopera van Tatarstan in TAQA 
Theater De Vest. Alle balletdanse-
resjes en dansers zijn op zaterdag 
29 december om 19.30 uur wel-
kom bij dit betoverende ballet, 
dat wordt gedanst door fabuleu-
ze dansers in prachtige kostuums 
en in nog mooiere decors. Kom in 
de stemming en bezoek om 18.00 
uur gratis de openbare repetitie.

Magische avond 
Het is kerstavond bij de familie 
Stahlbaum en Clara krijgt als ca-
deau een pop, een zogenoemde 
notenkraker, die ’s nachts in haar 
droom verandert in een knappe 
prins. Hij neemt Clara mee naar 
een wonderbaarlijke sprookjes-
wereld en trekt met zijn leger van 
tinnen soldaatjes ten strijde te-
gen een valse muizenkoning. Na 
de overwinning trekken Clara en 
de prins naar hun gedroomde 
snoepgoedrijk. Hun avontuurlijke 
reis zorgt als altijd voor een magi-

sche avond voor jong en oud.
Op 29 december, voorafgaand 
aan de voorstelling, kan iedereen 
tussen 18.00 en 19.00 uur gratis 
de openbare repetitie bijwonen 
in de Grote Zaal. Om 18.30 uur is 
er een inleiding in de Plein Zaal 
van De Vest, met achtergrondin-
formatie over de voorstelling. 
‘De Notenkraker’ van Ballet en 
Orkest van de Staatopera vanTa-

tarstan is te zien op zaterdag 29 
december om 19.30 uur in TAQA 
Theater De Vest te zien. Toegangs-
kaarten kosten 
€ 38,50 (Kind € 34,50) en kunnen 
worden gereserveerd via www.
taqatheaterdevest.nl of via de 
kassa, tel 072- 548 99 99 (dage-
lijks tussen 12.00 en 16.00 uur) Let 
op: er zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar! (foto: Wim Lanser)
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KERSTVAKANTIE

In de kerstvakantie is er vrij-
wel dagelijks iets te beleven in 
Huis van Hilde. Teveel om op te 
nemen in onze reguliere agenda. 
Elders in deze krant een overzicht 
van alle activiteiten in een artikel 
en kijk op www.huisvanhilde.nl 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

De Alkmaarse ijsbaan heeft ook 
een uitgebreid programma in de 
kerstvakantie. Zie hiervoor: www.
demeentalkmaar.nl. (Foto: aan-
geleverd)

In onze paginagrote agenda el-
ders in deze krant staan ook nog 
diverse kerstvakantie-ideeën.

Martin Cook chiropractor 
van het jaar 2018 
Castricum - Martin Cook, eige-
naar van praktijk Chiropractie 
Castricum, ontving vorige week 
de award voor Chiropractor van 
het jaar 2018 van de Dutch Chiro-
practors Federation. 
De uit Melbourne afkomstige 
Martin Cook (40) kwam in 2010 
werken in de praktijk aan de Sta-
tionsweg. In 2013 nam Cook 
de praktijk over. In Amsterdam 
heeft hij met collega Ed Hicks een 
tweede praktijk, Pure Health Chi-
ropractic, speci� ek voor onder-
steuning bij zwangerschap en de 
eerste jaren van de baby.
Chiropractie is wereldwijd een 
grote geregistreerde beroeps-
groep in de gezondheidszorg. 
Martin: ,,In veel landen is een be-
zoek aan de chiropractor zoiets 
als de hal� aarlijkse controle door 
de tandarts: om te laten checken 
of alles in orde is en om proble-
men te voorkomen. Van je ge-

bit zeg je ook niet ‘ik laat er pas 
naar kijken als het echt niet meer 
gaat’.’’ 
In zijn praktijken werkt Martin 
met een team zeer gedreven chi-
ropractors uit onder andere Au-
stralië en Engeland. Regelma-
tig volgen ze seminars, of geven 
zelf les over onder meer de Sacro-
Occipital techniek. ,,Mijn visie en 
missie zijn altijd geweest om zo 
veel mogelijk mensen te helpen 
om naar hun potentie te leven. 
Chiropractie beschouw ik als de 
gift die me helpt om dat te berei-
ken. Er is zo veel kennis die tijdens 
deze conferenties wordt gedeeld. 
Het vak is letterlijk in beweging, 
en wij zijn altijd op zoek naar de 
optimale verbinding.’’

Voor meer informatie kan men te-
recht bij de praktijk en op www.
chiropractiecastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Gezinskerstnachtdienst 
met Herman Boon
Castricum - Op maandag 24 de-
cember organiseert de Evangelie 
Gemeente Castricum een gezins-
kerstnachtdienst in de theater-
zaal van Cultureel Centrum Gees-
terduin. Aanvang 19.30 uur.
Aan deze dienst werkt de chris-
telijke cabaretier Herman Boon 
mee. Boon maakt cabaret en to-
neel voor zowel volwassenen als 
kinderen. Verder schrijft hij veel 
liedjes. Deze gezinskerstnacht-
dienst brengt hij de voorstelling: 
‘De Goed Nieuws Show’. Een hi-
larische avond voor jong en oud, 
met een diepere (kerst)bood-
schap.
Na a� oop van de dienst is er kof-
� e, thee of frisdrank met lekkers 

voor iedereen in de feestelijk ver-
sierde Kenterzaal. De toegang is 
gratis, reservering verplicht. Meer 
informatie en opgave via www.
egcastricum.nl. (Foto: aangele-
verd)

Voor het klimaatakkoord en de urgente energietransitie pleitte Dr. 
Diederik Samsom donderdagavond 13 december op een drukbe-
zochte bijeenkomst in het Castricumse gemeentehuis. Spauw-
muurisolatie, zonnepanelen, warmtepompen, aardwarmte en 
gas-afkoppeling kwamen allemaal aan bod als wenselijke maatre-
gelen. Een stuk ingrijpender dan spaarlampen indraaien, iets wat 
z’n partijgenote Dr. Jacqueline Kramer jaren geleden aan de bur-
ger opdrong. Heel positief bedoeld allemaal. 
Maar voor mij niet overtuigend: moet de burger het klimaat red-
den terwijl de overheid onze mega-vervuilers aanmoedigt hun 
verpestende invloed uit te breiden?  
Voorbeeld 1: Ten tijde van mevrouw Kramer’s spaarlampen-ac-
tie breidde Schiphol’s plafond uit van 400.000 naar 500.000 
starts/landingen per jaar (waaronder 32.000 nachtvluchten), en 
thans overweegt de overheid vanaf 2020 een verdere groei naar 
650.000 toe te staan. Motief: economische groei. Veronachtzaamd 
bezwaar: de GGD registreert dit jaar door nachtelijk vlieglawaai in 
Noord-Holland 198.000 slaapgestoorden, iets waar hun dagelijk-
se werkprestaties uiteraard gevoelig onder lijden. Welke econo-
metrist becijfert deze schadepost? Wellicht een mooi onderwerp 
voor een proefschrift. 
Voorbeeld 2: Verkeersminister Melanie Schultz verhoogde de 
maximumsnelheid op onze autowegen van 120 naar 130 km/u, 
een VVD-wens die 17 procent meer uitlaatgassen produceert. 
En wij destijds braaf spaarlampjes indraaien...

Wilhelm Carton, Castricum

LEZERSPOST

Samsom’s klimaatestafette

Jaarlijkse grote fi etsverlichtingsactie
Castricum/Heiloo - Om als wijk-
agenten de veiligheid te vergro-
ten van alle � etsers en brom� et-
sers die naar Castricum rijden, zijn 
door de wijkagenten twee gro-
te � etsverlichtingsacties gedaan. 
Dit is met name een groot signaal 
naar de middelbare scholieren.
Medio november zijn op de vier 
toegangswegen tussen 07.30 uur 
en 08.30 uur preventieve verlich-
tingscontroles gehouden. Dit is 
gedaan in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
Heiloo, en de Fietsersbond, afde-
ling Castricum. Daarbij zijn aan al-
le � etsers en brom� etsers re� ec-
terende � ets-sleutelhangers uit-
gedeeld. Het betreft Buitendijks-
pad nabij tunneltje Provinciale-
weg, Rijksstraatweg Limmen, Be-
verwijkerstraatweg nabij spoor-
wegovergang en Heereweg nabij 
rotonde Bakkum.

Op de middelbare scholen is te-
vens een banner met ‘Ik  � ets ver-
licht’ opgehangen. De scholen 
hebben via hun kanalen de leer-
lingen van tevoren op de hoog-
te gebracht. De sleutelhangers 
en banner zijn gesponsord door 
VVN.

Vanaf 6 december tot en met 13 
december zijn op dezelfde plaat-
sen repressieve verlichtingscon-
troles gehouden door de wijk-
agenten, in samenwerking met 
collega’s. Daarbij zijn in totaal 49 
bekeuringen uitgedeeld voor het 
niet voeren van verlichting aan 
� etsers. Er zijn geen bekeuringen 
uitgedeeld aan brom� etsers. 

De foto is woensdag 12 december 
genomen bij de repressieve con-
trole op de Beverwijkerstraatweg. 
(foto: aangeleverd)

Paviljoens blijven voorlopig staan
Castricum - De strandpaviljoens 
in Castricum aan Zee hoeven de-
ze winter niet te verkassen. Dat 
besloten de gemeente, het Hoog-
heemraadschap en de paviljoen-
houders na gezamenlijk overleg.
Wethouder Ron de Haan is blij 
met de uitkomst. ,,Dit is een pri-

ma resultaat. Voor de strandon-
dernemers zelf, maar natuurlijk 
ook voor de aantrekkelijkheid 
van het strand in de winter.” De 
Haan vervolgt: ,,We gaan nu sa-
men op zoek naar maatoplossin-
gen voor het verplaatsen van de 
paviljoens.”

De afgelopen weken liepen de 
gemoederen rondom de verhui-
zing van de strandtenten hoog 
op. 

Op 20 december gaat de ge-
meente weer met het Hoog-
heemraadschap om tafel.

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen

Gesprongen 
waterleiding
Castricum - Vorige week woens-
dagavond om 23.13 uur is de 
brandweer ter plaatse geweest 
bij een gesprongen waterleiding 
midden in de weg aan de Krom-
melaan in Heiloo. De brandweer 
heeft de omgeving afgezet en de 
klus overgedragen aan het water-
leidingsbedrijf PWN, die de ge-
sprongen leiding weer zou gaan 
repareren.

VR-bioscoop in 
bibliotheek
Castricum -  Zin in een ritje in een 
achtbaan, een wandeling door 
een prachtig natuurgebied of net 
als Max Verstappen een ritje op 
het circuit maken? 
Ga dan op zaterdagmiddag 29 
december naar de bibliotheek in 
Castricum. 
Daar kan iedereen tussen 12.00 
en 15.00 uur korte � lmpjes met 
een VR-bril bekijken. 
Een � lmpje kijken met een VR-bril 
geeft de ervaring alsof je het echt 
meemaakt. Je zit in de achtbaan, 
loopt door het natuurgebied en 
giert net als Max door de boch-
ten. 
Je hoeft geen lid van de biblio-
theek te zijn en kunt gewoon bin-
nenlopen. 
Aanmelden vooraf is niet nodig 
en deelname is gratis. (Foto: Pix-
abay.com)

‘Jeugdzorg loopt spaak als minister niet in actie komt’
Ook GroenLinks zeer verontrust over 
problemen in de Jeugdzorg
Castricum - Minister Hugo de 
Jonge van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport mag niet lan-
ger zijn ogen sluiten voor de pro-
blemen in de Jeugdzorg in acht-
tien Noord-Hollandse gemeen-
tes. Dat stellen GroenLinks-Twee-
de Kamerlid Lisa Westerveld en 
12 GroenLinksfractievoorzitters 
in een brandbrief aan de minister. 
Als er niets gebeurt worden jon-
geren mogelijk gedwongen uit te 
wijken naar een andere provincie 
voor gesloten Jeugdzorg. Met als 

gevolg dat ze uit hun vertrouwde 
omgeving worden gehaald. Ook 
fractievoorzitter Hannie Lutke 
Schipholt van GroenLinks Castri-
cum heeft de brief ondertekend.

De gemeentes in De Kop van 
Noord-Holland en West-Friesland 
besloten eerder dit jaar de aan-
besteding van Jeugdzorg weg te 
halen bij Transferium/Parlan en te 
gunnen aan een nieuwe aanbie-
der. Hierdoor moet Transferium 
de deuren sluiten. Hier is veel op-

hef over ontstaan. Jongeren zelf, 
ouders, jeugdzorgmedewerkers 
en andere specialisten vrezen dat 
de zorgcontinuïteit niet gewaar-
borgd wordt. 
De GroenLinks-politici stellen in 
een gezamenlijke brief dat de mi-
nister niet lijdzaam kan blijven 
toezien hoe de problemen rond 
de Jeugdzorg zich blijven opsta-
pelen. 
Ook de SP-fracties in 18 gemeen-
ten voeren actie om de proble-
men in de Jeugdzorg op te lossen.

Vincent Beentjes laat zich niet foppen
Akersloot - Vincent Beentjes uit 
Castricum heeft, achteraf bezien 
toch nog en met overmacht, de 
wekelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup gewonnen. Op Sport-
complex de Cloppenburgh had 
Vincent Beentjes af te rekenen 
met de jonge honden Wout Bak-
ker uit Heiloo en Hidde Buur uit 
Akersloot. 
Wout Bakker leek na de start met 
het idee te zijn weggegaan alsof 
de eerste klap een daalder waard 
was en Hidde Buur met revanche-

gevoelens op zijn pech van vori-
ge week. Vincent Beentjes kon, 
door de schrik aangedaan door 
de jeugd, niets anders doen dan 
op eerbiedwaardige afstand vol-
gen. Nadat de jongelingen na 
een aantal omlopen uitgeraasd 
waren en Vincent Beentjes weer 
terug in de werkelijkheid was 
na het imposante gebeuren van 
de jeugd, kon de koers weer op-
nieuw beginnen. Beentjes was 
weer teruggekeerd bij het duo 
Bakker/Buur en pakte vervolgens 
de teugels in handen. Voor Hidde 
Buur ging toen het kaarsje lang-

zaam uit, maar was toch in staat 
de man met de dieselmotor Henk 
Jan Verdonk senior uit Egmond 
aan den Hoef buiten het podium-
bereik te houden. Eenmaal her-
steld van de inspanning weer al-
les recht te trekken door de klein-
tjes mak te krijgen, kon Vincent 
Beentjes alsnog met grote voor-
sprong de eindstreep bereiken. 
Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Cas-
tricum; 2. Wout Bakker, Heiloo; 
3. Hidde Buur, Akersloot; 4. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef; 5. Henk Louwe, Alk-
maar.

Castricum - Kinderen zijn vlie-
gensvlug en als het dan mis-
gaat, is het belangrijk om de juis-
te eerste hulp te kunnen verle-
nen. Daarom start EHBO vereni-
ging Castricum weer met een 
cursus ‘Eerste Hulp aan Kinderen’. 
Tijdens de cursus leren de deel-
nemers hulp verlenen aan kinde-
ren en krijgen ze inzicht in de ge-
varen die kinderen bedreigen en 
hoe dit kan worden voorkomen. 
De reanimatie bij baby’s en kin-
deren is onderdeel van de cursus.
De cursus wordt gegeven vol-
gens de eindtermen van het 
Oranje Kruis en wordt afgesloten 
met een toets. Als deze toets suc-
cesvol wordt afgerond, ontvangt 
de deelnemers het o�  ciële cer-
ti� caat Eerste Hulp aan Kinde-
ren van het Oranje Kruis. De cur-
sus bestaat uit vier lessen van ie-
der drie uur en wordt gegeven in 
cultureel centrum Geesterhage, 

Geesterduinweg 3 in Castricum. 
De cursusavonden zijn op woens-
dagavond 9, 16, 23 en 30 januari 
2019 van 19.00 tot 22.00 uur. De 
kosten van de opleiding bedra-
gen € 95,00. Dit is inclusief les-
boek, verbandmateriaal en certi-
� caat van het Oranje Kruis. Veel 
ziektekostenverzekeraars ver-
goeden (een deel van) de cursus. 
Vraag dit na bij de verzekeraar. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding neem contact op met het 
secretariaat van EHBO vereni-
ging Castricum, tel. 0251-651060 
(bij voorkeur tussen 19.30 uur en 
21.00 uur) of mail naar secreta-
ris@ehbocastricum.nl. 
Alle informatie over de cursus 
staat ook op de website www.
ehbocastricum.nl. (Foto: aange-
leverd)

▲
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Kerst- en nieuwjaarswandelingen
Castricum - Woensdag 26 de-
cember (tweede kerstdag) kan 
iedereen, zonder voorafgaande 
aanmelding, gratis deelnemen 
aan een 15 kilometer lange wan-
deling vanaf het NS-station Cas-
tricum en een 10 kilometer lange 
wandeling vanaf het PWN-voor-
lichtingscentrum De Hoep. Op 2 
januari 2019 is de nieuwjaarswan-
deling vanaf De Hoep. De drie 
wandelingen starten om 10.00 
uur. Een duinkaart is nodig. Voor 
nadere informatie bel met Char-
les Verstraete, tel. 0251-650742. 
(Foto: Leny Welp)Zonnebloem afdeling Castricum-Bakkum

Gasten genieten van kerstlunch
Castricum - De kerstlunch van de 
Zonnebloem, afdeling Castricum-
Bakkum, werd donderdag 13 de-
cember gehouden bij Huize Ko-
ningsbosch. Een dag, waar veel 
gasten naar uitkeken. De sfeer 
was heel gezellig in deze mooie 
omgeving en het eten was lekker. 
Na de lunch was er een optreden 
van Jaap van Saarloos, zanger en 

entertainer uit Abbekerk. Hij zong 
bekende kerstliedjes, maar ook 
liedjes van Wim Zonneveld en Jan 
Smit. 
Tussen de liedjes vertelde hij in 
het Westfries leuke anekdotes en 
een kort kerstverhaal met de bij-
behorende liedjes. 

Ondertussen genoten de 63 gas-

ten en vrijwilligers van de Zon-
nebloem van een drankje en een 
hapje. Om half vijf ging ieder-
een weer naar huis met een klein 
kerstcadeautje. De chau�eurs, die 
de gasten weer naar huis brach-
ten, hoorden alleen maar enthou-
siaste verhalen en complimenten 
voor de organisatie. (Foto: aange-
leverd)

Eerste plaatsen voor Tim Glorie en 
Sepp Schulte bij crosscompetitie

Castricum - Zaterdag was de 
tweede wedstrijd van de cross-
competitie voor de jeugd van AV 
Castricum. Met  60 pupillen en 40 
junioren was AVC goed vertegen-
woordigd op deze thuiswedstrijd. 
Op het terrein van Camping Bak-
kum was een leuk en heuvelach-
tig crossparcours uitgelegd door 
de vereniging.  Zo’n 650 jeugdat-
leten van zo’n 15 atletiekvereni-
gingen zetten er hun beste been-
tje voor. 

Zowel de 6-jarige Tim Glorie (jon-
gens mini pupillen, zie foto) als 
de 11-jarige Sepp Schulte (jon-
gens junioren D1) wisten de con-
currentie voor te blijven en op 
een fraaie eerste plek te eindigen. 
Tim legde de 750 meter af in 4:11 
minuten. Sepp liep de race over 
2000 meter in 7:38 minuten.

Andere opvallende prestaties wa-
ren er bij de oudste junioren  A; 
hier eindigde Duncan Steenbak-
ker op de derde plaats (4000 me-
ter cross in 13:32 minuten), op de 
voet gevolgd door Koen Grandiek 
(4e) en Joep Welsch (5e). Voor Jes-
se Scheltema was er een knap-
pe tweede plaats bij de jongens 
junioren B (4000 meter cross in 
13:39 minuten). In dezelfde cate-

gorie bij de meisjes was de vier-
de plaats voor Cheryl Konijn.  Mi-
lo Dekker �nishte als derde bij de 
jongens junioren C (3000 m cross 
in 11:33 minuten). 

Bij de meisjes junioren D2 was het 
Lenneke Pettinga die in een sterk 
gelopen race de tweede plek 
kon opeisen. Haar 1500 m cross 
ging in 6:36 minuten. Melle Ber-
hard wist bij de jongens pupil-
len A2 een keurige top-5 klasse-
ring te halen. Fay Bergfeld eindig-
de op een fraaie tweede plaats bij 
de 6-jarige meisjes mini pupillen. 
Haar ploeggenootjes Fae Tuijn en 
Julie Popot eindigden als vierde 
en vijfde. Dit leverde een eerste 
plaats in het ploegenklassement 
op voor het team mini-meisjes.

Een knap resultaat voor AV Cas-
tricum, want de categorieën tel-
den soms wel 45 atleetjes uit heel 
Noord-Holland. Maar ook alle an-
dere AVC pupillen en junioren 
die meededen hebben geweldig 
werk verricht voor hun ploeg, en 
dat is minstens zo belangrijk in 
deze competitie. De cross compe-
titie bestaat uit drie voorronden, 
en een regio �nale in Warmenhui-
zen op 16 maart. (foto’s: Bert Ou-
dendijk)

Online zelfhulpmodules voor mensen 
met milde psychische klachten 

Regio - In samenwerking met 
een aantal gemeenten biedt GGZ 
Noord-Holland-Noord online zelf-
hulpmodules voor mensen met 
milde psychische problemen aan. 
De modules bieden inzicht en 
tips bij veelvoorkomende klach-
ten als piekeren, (werk)stress, 
somberheid en slecht slapen. De 
zelfhulpmodules zijn kosteloos 
via de website van GGZ Noord-
Holland-Noord toegankelijk: ht-
tps://www.ggz-nhn.nl/zelfhulp 

Via de website van GGZ Noord-
Holland-Noord zijn de volgende 
zelfhulpmodules beschikbaar: Be-
ter slapen: ga op eigen tempo aan 

de slag voor een betere nachtrust; 
Betrokken omgeving: doe kennis 
en vaardigheden in om overbe-
lasting te voorkomen in de om-
gang met een naaste met psychi-
atrische problemen; Blij alcohol-
vrij: geniet echt met mate…; Flui-
tend naar je werk: beter ontspan-
nen na een werkdag; Je probleem 
in kaart: krijg helder wat er speelt; 
Minder piekeren: sta meer ont-
spannen in je leven; Mindfulness: 
krijg meer aandacht voor het hier 
en nu; Oefenen met ontspan-
nen: in korte oefeningen leer je je 
spanning los te laten; Pak je som-
berheid aan: wat kun je doen om 
je minder somber te voelen; Zelf-

beeld: zet je eerste stappen naar 
een meer positief zelfbeeld. 
Uit onderzoek blijkt dat internet-
behandeling goed kan werken, 
mede omdat mensen zelf aan de 
slag gaan met hun problemen. 
GGZ Noord-Holland-Noord biedt 
internetbehandeling dan ook 
standaard binnen de behande-
lingen aan. Omdat meer mensen 
van deze methode kunnen pro-
�teren heeft de organisatie voor 
geestelijke gezondheidszorg, sa-
men met een aantal gemeen-
ten, de zelfhulpmodules voor ie-
dereen beschikbaar gesteld. Voor 
meer informatie: zie https://www.
ggz-nhn.nl/zelfhulp.

Kerstactie bij Muttathara
Castricum - Met de kerstvakantie 
in aantocht zorgt Muttathara er 
weer voor dat je de boekenkast 
wil opruimen! Van 18 tot en met 

29 december gaat namelijk alle 
opbrengst van de boekenhoek 
naar een speciaal geselecteerd 
goed doel: A&A Booktrust In-

dia. Eerder heeft de boekenhoek 
ook in het teken gestaan van de-
ze stichting en met die opbrengst 
zijn toen 33 bibliotheken in India 
ingericht. Heel veel kinderen ma-
ken gebruik van de laagdrempeli-
ge dorpsbibliotheken en daarom 
zijn de boeken nodig aan vervan-
ging toe. Ook wil de stichting met 
de opbrengst van deze kerstac-
tie weer nieuwe boeken naar het 
Hindi vertalen. 

Dus, zin om de boekenkast op te 
ruimen of zoek je literaire kerstca-
deaus voor onder de boom? Kom 
tussen 18 en 29 december naar 
Muttathara op de Castricummer-
werf 71. 
Ze zijn open op dinsdag en don-
derdag van 10.00 uur tot 15.00 
uur en zaterdag van 10.00 en 
14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Flinke vlammen bij camperbrand
Castricum - Vorige week dins-
dagavond om 18.45 uur werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
camperbrand bij een caravanstal-
ling aan de Heereweg.
Bij aankomst van de brandweer 
sloegen de vlammen al �ink om 
zich heen, ze waren meters hoog. 
De brandweer wist de brand snel 
te blussen. Er waren diverse knal-
len te horen, door de banden die 
klapten. In de caravans en cam-
pers mogen namelijk geen gas-
�essen worden opgeslagen bij 
de stalling. 

De brandweer is later op de 
avond nog even terug geweest 
om de camper nog een keer na te 
blussen. (Foto: Hans Peter Olivier)

Heiloo On Ice
Beleef het ultieme decembergevoel
Heiloo - Er staat Heiloo een 
nieuw evenement te wachten, 
en wat voor een. Van donderdag 
20 december tot en met zater-
dag 5 januari waan je je rond win-
kelcentrum ‘t Loo in een Oosten-
rijkse wintersportplaats. Wat te 
denken van de sfeervolle kerst-
markt? Van donderdag 20 tot en 
met maandag 24 december staan 
er meer dan 60 kramen langs ‘t 
Loo. Je kunt er terecht voor kerst-
artikelen, maar ook voor specia-
le aanbiedingen van Heilooër on-
dernemers.

Moe van het winkelen strijk je 
neer op het terras van de Oos-
tenrijkse Stube. Het is uniek dat 
zeven Heilooër horeca-onderne-
mingen op deze manier de han-
den ineen hebben geslagen. Her-
berg Jan, Spijkers, Brasserie in ‘t 
Groen, Steakhouse Os, Brasse-
rie Veldt, Keuken met Karakter 
en De Kamer verzorgen met el-
kaar de koek-en-zopie in de ge-
zellige Stube. Vanaf 2 januari ser-
veren deze deelnemende restau-
rants overigens een speciaal ijs-
menu. Eerst een frisse neus ha-
len tijdens het schaatsen en daar-
na lekker aan tafel in een van de-
ze restaurants. 

De schaatsbaan gaat donderdag 
20 december open en wordt op 
vrijdag 21 december om 15.00 
uur o�cieel geopend door bur-
gemeester Romeyn. Wie laat er 
zijn schaatskunsten zien en wie 
moet er nog wat oefenen? Kaart-

jes zijn nu al koop bij Hema, Her-
berg Jan en Bakkerij Hoetjes. 
Houd er wel rekening mee dat 
je niet met je eigen schaatsen de 
baan op mag. Geschikte schaat-
sen zijn ter plekke te huur. 

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 de-
cember vindt het eerste ‘�uitke-
tel curling toernooi’ van Heiloo 
plaats. Vanaf 20.00 uur belooft 
het een hilarisch spektakel te 
worden, waarbij teams van maxi-
maal 6 personen ‘hun’ �uitketel 
zo dicht mogelijk in de ring moe-
ten zien te krijgen. Ook meedoen 
met collega’s, familie of vrienden? 
Opgeven kan nog via info@her-
berg-jan.nl of bel 072-2100181. 
Op donderdag 27 december kun-
nen de kinderen curlen. 

Jaarlijks bieden de ondernemers 
van Winkelcentrum ‘t Loo hun 
trouwe bezoekers een glas glüh-
wein aan op de laatste dag van 
het jaar. Op verzoek van de or-

ganisatie van Heiloo on Ice ver-
schuift deze inmiddels jarenlan-
ge traditie niet alleen een dag 
naar voren, maar ook naar buiten. 
De winkeliers van Winkelcentrum 
‘t Loo nodigen iedereen dan ook 
van harte uit om op zondag 30 
december a.s. vanaf 15.00 uur het 
glas te komen he�en bij de ijs-
baan op ‘t Looplein! Het befaam-
de Jazztrio van Joop Kooger zorgt 
voor de muziek tijdens het traditi-
onele wijnschenken. 

De ondernemers van winkelcen-
trum ’t Loo zijn op zondag 23 en 
zondag 30 december extra ge-
opend tijdens de speciale koop-
zondag. Met alle activiteiten 
rondom het winkelcentrum belo-
ven het gezellige winkeldagen te 
worden. 

De knalact op 1 januari wordt nog 
even geheim gehouden, maar zet 
‘m vast in de agenda, want dit wil 
je zeker niet missen.
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Agenda Raadsplein 20 december 2018

 Wie per fi ets naar het stati onsgebied 
komt, kan hem daar gerust achterlaten 
in de bewaakte of onbewaakte stalling. 
Maar niet voor eeuwig. Veel stallingsplek 
wordt ingenomen door fi etsen die zijn 
achtergelaten en door de eigenaar niet meer 
worden meegenomen. Dat is zonde van de 
stallingsruimte. Het is ook lasti g voor andere 
fi etsers die een plek zoeken. Daarom haalt de 
gemeente van ti jd tot ti jd zulke ‘weesfi etsen’ 
weg. 

Om zeker te weten dat het om weesfi etsen 
gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een label. 
Staat die fi ets met label er na 4 weken 
nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De 
gemeente begint volgende week met het 
labelen van de weesfi etsen.

Geen wees  ets?
Wie toch zijn fi ets terug wil, kan contact 
opnemen met de gemeente.

Mijn afvalwijzer.nl: alle informati e over afval op n plek. Download de app Afvalwijzer 
of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afvalkalender 2019. Heeft  u vragen of 
weet u niet hoe u de app kunt downloaden of de kalender raadplegen, bel dan met het 
klantcontactcentrum, telefoonnummer 140251.

Afvalkalender 2019

Tijd Onderwerp 
 Commissies  
19.30 – 20.45 Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig TNT-locati e 
20.00 – 20.45 2e inanciele rapportage  
21.00 – 22.30 Duin  Bosch: brief college en moti es 
21.00 – 21.45 Moti e inzake onnodige verkeersborden

21.45 – 22:30 Commissie Algemene Zaken*
 Diversen 

22.45 Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Gemeentelijk Rioleringsplan Castricum
 B Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VVI HVC 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 C Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig TNT-locati e
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 D 2e inanciële Rapportage (onder voorbehoud van
  commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng  
    
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015. Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

emeen e l  ee  e en 
weg bij station

De decemberfeestdagen staan weer voor de deur. Hieronder leest u op welke dagen onze dien-
sten gesloten zijn: 

 Dinsdag 2  en woensdag 2  december, Kerst
   Gemeentehuis, Sociaal Team en afvalbrengstati on zijn gesloten 

 Dinsdag 1 januari, ieuwjaarsdag
   Gemeentehuis, Sociaal Team en afvalbrengstati on zijn gesloten 

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

lanten Contact Centrum, 14 0251.

Openingstijden rond de decemberfeestdagen 
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
051218 Dusseldorperweg 118 in immen 
 het verplaatsen van de in en- uitrit (WABO1801980)
061218 Woude  a in de Woude 
 het bouwen van een houten woning (WABO1801987)
 Geesterweg 1b in Akersloot 
 het  realiseren van een hondenopvang (WABO1801991)
071218 Molenweg 22 in immen 
 het verbouwen van een woning (WABO1801995)
101218 eeweg 1 in Castricum 
 het bouwen van een berging (WABO1802005)
 Dusseldorperweg  in immen 
 het verbouwen van een woonwerkpand naar vier appartementen (WABO1802013)
111218 Hogeweg  in immen 
 het bouwen van een woning (WABO1802015)
 eeweg 8 in Castricum 
 het bouwen van een fi etsenstalling en een opslagloods (WABO1802022)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente
  Ingetrokken: Duinakker 21 in Castricum 
     het bouwen van een schuur(WABO1801927)
  Ingetrokken: Oosterzijweg a in immen 
    het bouwen van een schuur (WABO1801962)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
121218 Oosterzijweg (achter a en b) in immen 
 het vernieuwen van een loods(WABO1801590)

Omgevingsvergunning  reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
111218 ulianaplein  in Akersloot 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO1801664)
 Westerweg 2 a in immen 
 het vergroten van de dakkapel (WABO1801815)
121218 erste Groenelaan  in Castricum 
 het realiseren van een B B (WABO1800663)
131218 erste Groenelaan  in Castricum   
 het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit (WABO1801892)

Verleende APV vergunning
Datum Adres 
111218 eeweg 1 in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Nieuwjaarsduik Castricum op 1 januari 2019  
 (APV1800989)
111218 Over het strand van Castricum 
 Verleende evenementenvergunning AGU Egmond-Pier-Egmond 2019,   
 strandrace voor mountainbikers op zaterdag 12 januari 2019 van 11.00 uur tot  
 15.30 uur, verzenddatum besluit 11 december 2018(APV1800686).
121218 De Hempolder, het Die  Grootlimmerpolder, de Klaashoorn en Kijfpolder in  
 Akersloot en het Oosterveld in immen 
 Verleende aanvullende vergunning , onthe   ng riet verbranden in meerdere  
 gebieden in de gemeente Castricum, in de periode van 2 januari 2019 tot en met  
 zaterdag 30 maart 2019, verzenddatum besluit 12 december 2018 (APV1801093).

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

 APV  Algemene Plaatselijke Verordening
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Ontwerpwijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ (onderdeel Duin 
en Bosch terrein)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ ter 
inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat op de locati e Marelsdal, onderdeel van het 
Duin en Boschterrein, maximaal 13 woningen mogen worden gebouwd. Het aantal 
woningen op het Duin en Boschterrein neemt door dit wijzigingsplan niet toe. Het aantal 
woningen dat binnen de bestemming ‘Gemengd’ is toegestaan blijft  75. Het wijzigingsplan 
voorziet derhalve uitsluitend in een andere verdeling van de woningen over het Duin 
en Boschterrein. Ten opzichte van het vorige wijzigingsplan Marelsdal zijn de volgende 
wijzingen aangebracht:
- Het aantal woningen neemt af van 15 naar 13.
- De bouwhoogte is verlaagd van 15 meter naar 10 meter.
- De goothoogte is verlaagd van 12 meter naar 7,5 meter.
- Op verbeelding zijn bouwvlakken opgenomen, waardoor het duidelijker is waar de

woningen worden gebouwd.
- De toegestane oppervlakte aan bebouwing is verlaagd.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 20 
december 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0383.WPC18MarelsdalV2-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp 
wijzigingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA 
Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpwijzigingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten worden 
ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder 
vermelding van ontwerpwijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’. Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14 0251. Anonieme 
zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail richardvandenhaak@debuch.nl.

Castricum, 19 december 2018

0019 december 2018

Castricum - Zaterdag 5 
januari spelen de Bloes Broers 
van 17.00 tot 19.00 uur bij de 
opening van een nieuwe 
exposities in Gale-rie 
Streetscape. Bijna 30 jaar tim-
meren de broertjes Hans (bas) en 
Herman (gitaar, 
mondharmoni-ca en zang) 
Schoone samen met drummer 
Marc Huis in ‘t Veld aan de weg 
in verschillende samen-
stellingen. Slow blues in 
mineur is de persoonlijke 
voorkeur van de Bloes Broers, 
maar de voetjes gaan vanzelf 
van de vloer met de 
aanstekelijke swingnummers 
die natuurlijk ook op het reper-

toire staan. Alle exposanten 
zijn aanwezig, in de galerie zijn 
nu al een aantal schilderijen te 
zien bij de entree. Bijvoorbeeld 
van Donna Corba-ni uit 
Zandvoort. ,,Ik schilder op 
minimalistische wijze mooie mo-
menten en portretteer de essen-
tie van een seconde in tijd, 
een sensatie of sterke emotie’’, 
ver-telt zij. ,,Sommige ervaringen 
zijn dierbaar en bijzonder. In het 
mo-ment zelf ben ik vaak alleen 
be-wust van het hier en nu. Dat 
zijn de momenten die ik probeer 
vast te leggen, strak en uiterst 
precies in olieverf.” 
Ron Linthoudt (Haarlem) expo-
seert realistische olieverfschilde-

rijen van alledaagse dingen, ver-
stilde objecten, etenswaren, pot-
ten. Andres Cimas Ramos (Span-
je, atelier in Amsterdam) is een 
multidisciplinair kunstschilder. 
Zijn visie op de werkelijkheid is 
gefilterd door een droomwereld. 
Wanneer je je eraan overgeeft 
treed je als het ware het werk bin-
nen en vindt dan iedere keer ver-
schillende aspecten en beteke-
nissen terwijl je onbewust je ei-
gen interpretatie creëert van wat 
je ziet. 

Te zien tot en met woensdag 6 
februari in Galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 in Castricum. 
Ope-ningstijden: vrijdag tot en 

Castricum - Het publiek heeft 
de Russische soldaat in 
Huis van Hilde de naam 
‘Casimir’ gegeven. De ge-
sneuvelde Russische soldaat 
heeft daarmee een naam 
gekregen met de Slavische 
betekenis ‘verkondiger van 
de vrede’. In oktober werd 
zijn gezicht onthuld, dat met 
forensische technieken en op 
basis van de gegevens uit 
DNA-onderzoek is gerecon-
strueerd. Hij kan nu dus ook bij 
naam worden genoemd.  
Casimir is nog t/m 31 maart

te zien in de tentoonstelling 
‘Vijand in het Zand’. 

Afgelopen dinsdag onthulde 
Huis van Hilde de nieuw ge-
kozen naam; de wens was om 
het publiek te betrekken bij de 
naamgeving. Onder de meer 
dan 700 reacties op de oproep 
die een maand op de social me-
dia werd uitgezet is een Vipar-
rangement in Huis van Hilde 
en een jaarabonnement op Ar-
cheologie Magazine verloot. 
Een overtuigende meerder-
heid koos voor de naam 'Casimir',

met zondag van 14.00 tot 17.00 
uur en vanaf 8 januari weer 
iedere dinsdag- en 
woensdagochtend van 9.30 tot 
12.30 uur tijdens het in-
loopatelier van Mieke Rozing. 
Exposities van José Loeviera, 
Bri-gitte Vermij, Dorrit van den 
Boog-aard en Paulien Hakkert 
zijn nog te zien tot en met 
zondag 30 december. In de 
etalages van Dorps-straat 63 in 
Castricum zijn schilderijen van 
Beatrix Boogaard (Castricum) 
en keramiek van Joop 
Koopman (Uitgeest) te zien, 
in januari exposeert Donna 
Corbani (zowel in de galerie als 
in deze etalages) schilderijen, 
zeefdruk-ken en sculpturen van 
brons en aluminium.

(Foto: het schilderij ‘Cele-
bration’ van Donna Corbani. 
Foto: aangeleverd)

ook wel ‘verkondiger van de 
vrede’. Het publiek kon al  
eerder suggesties insturen 
voor een naam voor de 
onbekende soldaat; vanwege 
het overwel-digend aantal 
inzendingen is toen besloten 
om uit een top zes (Pjotr, 
Boris, Aras, Casimir, Oleg en 
Andrey) de meest bij-zondere, 
passende of mooiste naam te 
laten kiezen.

De betrokken Russische sol-
daat moet bij een van de 
veldslagen als gevolg van de in-

vasie in 1799 zijn gesneuveld. 
In 2014 is zijn skelet ontdekt 
in de duinen in Castricum, vlak 
bij Huis van Hilde. DNA-
onderzoek wees uit dat zijn 
familielijn uit Litouwen en 
omstreken stamt. Casimir is t/
m 31 maart nog te zien in de 
tentoonstelling ‘Vij-and in het 
Zand’ die gaat over de invasie 
bij Castricum. Daar-na zal hij 
een vaste plek krijgen tussen 
de andere mensfiguren in 
het archeologiecentrum in 
Castricum.

Regio - De donkere tijd van 
het jaar is weer begonnen. Er 
wordt weer tijd binnenshuis 
doorgebracht. Voor mensen 
die eenzaam zijn, kan dit het 
gevoel van eenzaamheid doen 
toenemen. Een praatje kan e-
norm helpen. Vrijwilligers van 
Sensoor, de landelijke luister-
lijn bieden een luisterend oor 
aan mensen met zorgen, ver-
driet en problemen. De lan-
delijke luisterlijn wordt vaker 
gebeld dan ooit. Het aantal 
vrijwilligers is te laag om de 
groei te kunnen opvangen. 
Wil jij helpen mensen gehoor

te geven, dan biedt de landelijke 
luisterlijn je graag een training 
aan bij jou in de buurt om je op 
te leiden als vrijwilliger. Op 
dinsdag 11 december van 16.00 
tot 17.00 uur woensdagochtend 
19 december van 10.00 tot 
11.00 uur staan in Alkmaar 
informatiebijeenkomsten gepland 
voor mensen die interesse heb-
ben in dit vrijwilligerswerk. Aan-
melden om vrijblijvend infor-
matie in te winnen, kan per e-
mail aan alkmaar@sensoor.nl.
Als vrijwilligers zich voor het werk 
aanmelden, volgt er een kennis-
makingsgesprek.




