
Hartverwarmend welkom

Limmen   Wanneer er ergens 
een tekort aan is bij de 150 
vluchtelingen, hoeft er maar 
een klein berichtje op de social 
media te verschijnen en Lim-
men en omgeving komt in ac-
tie. Kinderschoenen en -sok-
ken, nachtkleding, handdoe-
ken, joggingpakken of een lift 
naar het zwembad; het kwam 
allemaal snel voorelkaar. In de-
ze kersteditie komen enkele 
vluchtelingen aan het woord.

Het was een gigantische klus 
voor Flip Markowski en zijn 
mannen van de gemeente Cas-
tricum om voor de groep een 

tijdelijk onderkomen te realise-
ren in sporthal De Enterij, maar 
woensdagmorgen werd duide-
lijk dat het allemaal was ge-
lukt. De bedden stonden klaar 
in de zaal waar vloerbedekking 
is gelegd om het lawaai te dem-
pen. In een apart onderkomen, 
die op het parkeerterrein staat,  
worden drie maaltijden per dag 
geserveerd met medewerking 
van een cateraar uit Akersloot 
en ondernemers uit de gehele 
gemeente. En er worden door 
vrijwilligers zo’n tachtig ver-
schillende activiteiten aange-
boden. 

De groep bestaat uit man-
nen, vrouwen en ongeveer zes-
tig kinderen en zijn afkomstig 
uit verschillende landen in het 
oorlogsgebied. ,,Hartverwar-
mend”, noemde burgemeester 
Toon Mans de inzet van de ve-
le vrijwilligers om het allemaal 
goed te laten verlopen. Er is 
een EHBO, een huisarts houdt 

spreekuur, er is volop beveili-
ging en er zijn verschillende 
tolken bij het project betrok-
ken.

In tegenstelling tot sommige 
gemeenten in Nederland wa-
ren er geen protesten van be-
woners, wel vragen. Omwo-
nenden zijn geïnformeerd en 
voor hen is er een speciale te-
lefoonlijn opengesteld. Loca-
tiemanager is Louise Schal-
koort: ,,We hanteren dezelfde 
structuur als alle gemeenten 
waar de vluchtelingen al zijn 
geweest in Noord-Holland-
Noord. Vanzelfsprekend is er 
onderling veel informatie uit-
gewisseld, we hoeven het wiel 
niet opnieuw uit te vinden.” 

woensdagmorgen werd duide-

worden drie maaltijden per dag 

 

De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nlCASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

HET TEAM VAN DE ROSET 
WENST U FIJNE FEESTDAGEN!

VANAF MAANDAG 28 DECEMBER OLIEBOLLEN, 
GEBAKKEN WAAR U BIJ STAAT

Deze week in De krant!Volgende week in deze krantdeze week in de krant!

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11Een kerst om 
hallo tegen te zeggen

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

30 DECEMBER
18.30 - 21.00 UUR

Zie het artikel in deze krant.

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Burgemeester Mooijstr 29 Castricum
0251 - 652 430

Bio Gourmet /Fondue
Steengrill

bestellen voor 24/12
Vitello tonnato
Met tonijnmayonaise

Carpaccio
met pestodressing

 Per portie €3,25
Lekker voor Oudjaarsavond

“uit eigen keuken”
Bio kroketten 
of bitterballen

zonder E nummers
 Salade of vleeswaren-

schotels op tijd bestellen

1222 december 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen



 
 2    22 december 2015

Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
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Wintertentoonstelling 
en veiling Perspectief

Bakkum - Bij Perspectief is 
een wintertentoonstelling te 
zien op beide kerstdagen, op 
zondag 27 december en za-
terdag 2 januari van 13.00 
tot 17.00 uur. De expositie is 
in de ateliers van Perspectief 
aan de van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum. 

De tentoonstelling biedt een 
grote diversiteit aan technie-

ken zoals schilderijen, beel-
den, keramiek en grafisch 
werk. Extra aandacht is er dit 
jaar voor de veiling van een 
aquarel, gemaakt door oud-
docent en kunstenaar Jaap 
Dekker. Tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst op 2 janua-
ri wordt bekendgemaakt wie 
het hoogste bod heeft uitge-
bracht en eigenaar wordt van 
dit kunstwerk.

Tovertijd in de vakantie
Castricum - Stichting Kunst-
zinnige Vorming Toonbeeld 
organiseert een kindervoor-
stelling in de kerstvakan-
tie. Op dinsdag 29 decem-
ber kunnen kinderen van drie 
jaar tot zeven jaar samen met 
begeleiding genieten van ei-
gentijdse voorstelling Tover-
tijd van het Zoldertheater bij 
Toonbeeld om 14.00 uur.
Geert van Diepen (idee, spel 

en liedteksten) was werk-
zaam in het onderwijs en 
sinds 2000 full-time kinder-
boekenschrijver en theater-
maker. Tovertijd is een voor-
stelling met toneel, poppen-
spel en muziek.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, boek-
handel Laan en Vivant Ro-
zing.

Muzikaal en culinair 
genieten in Oude Keuken 

Bakkum - De Oude Keu-
ken pakt muzikaal en culi-
nair uit aan het eind van dit 
jaar. Op Eerste Kerstdag staat 
een uitgebreid kerstdiner 
op het programma, Tweede 
kerstdag geeft Edouard een 
lunchconcert met chansons, 
ditmaal met combo, tussen 
12.00 en 15.00 uur.
Op zondag 27 december 
geeft het Castricumse ko-
perkwintet van Emergo een 
klassiek concert in de Plaza. 
Het voert een gevarieerd pro-
gramma uit dat speciaal voor 
deze bezetting is geschre-

ven. Het ensemble bestaat 
uit Johan en René Breetveld 
(beiden cornet, bugel, pico-
lo trompet, en trompet), Ed-
gar Nijman (hoorn), René 
Bos (euphonium en trombo-
ne) en Astrid Breetveld (bas). 
Aanvang 12.00 uur. Om weer 
op adem te komen biedt De 
Oude Keuken op nieuwjaars-
dag tussen 16.00 en 19.00 
uur een tapasarrangement 
aan met een menu van di-
verse kleine hapjes. Dit wordt 
sfeervol opgeluisterd door 
Beerepoot3 met jazz en bal-
lads in gypsy stijl.

Zaalvoetbal met kerst
Akersloot - Op Tweede 
Kerstdag vindt het jaarlijk-
se AZV-zaalvoetbaltoernooi 
plaats in sporthal de Lelie. 
Vanaf 10.00 uur wordt door 
acht herenteams gestreden 
om de titel beste zaalvoetbal-
team van Akersloot. Tijdens 
dit toernooi is er een ook 
een wedstrijd voor de jong-
ste jeugd van Meervogels die 

onderling tegen elkaar gaan 
voetballen. De finale van het 
toernooi is rond 15.30 uur.

Tijdens en na het voetbal-
spektakel is er een verloting 
met meer dan tweehonderd 
prijzen. Het geheel wordt 
vanaf het einde van de mid-
dag muzikaal omlijst door de 
lokale dj Baba. 

Burgerlijke Stand Castricum
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 10-12-2015: 
Wilmar J.M. Schmit en 
Susanne J.M. Kippersluis. 11-
12-2015: Robertus A. Huiten-
ga en Lotte Kluft. 15-12-2015 
René Bollemeijer en Clara 
M. Gielink. Elders woonach-
tig: 16-12-2015: Hendrik F. de 
Langen en Laura J. Thurlings. 

Overleden

Akersloot - 10-12-2015: Alida 
M. Leijen, weduwe van The-
odorus Schoon. Castricum 
- 10-12-2015: Jan Borjeson, 
gehuwd met Johanna S. Ver-
weij. 09-12-2015: Adrianus 
N. Glorie, weduwnaar van 
Geertruida C.J. Snel. 15-12-
2015: Nelleke M. Hennis, ge-
huwd met Wouter F. Spinho-
ven. 17-12-2015: Reinier Kok,  
weduwnaar van Catharina 
Weijers. 

Castricum - Zaterdag om 
8.00 uur vond een aanrijding 
plaats tussen een motor en 
auto op de N203. De motor 
reed in de richting van Uit-
geest en de auto in de rich-
ting van Limmen. Ter hoog-
te van de vluchtheuvel bots-
ten zij frontaal op elkaar. De 
motorrijder is met onbekend 
letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. De verkeers-
ongevallendienst heeft ter 
plaatse onderzoek ingesteld 
naar de oorzaak van het on-
geval. 
Donderdag rond 11.00 uur 
is op de spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg een 
vrouw met de fiets geval-
len. Omstanders hadden de 

Drie ongevallen vrouw al in de stabiele zij-
ligging gelegd. Het treinver-
keer werd stilgelegd. De am-
bulance kwam ter plaatse 
en de vrouw is voor onder-
zoek meegenomen naar het 
ziekenhuis. Vlak na dit in-
cident bleek er een man op 
het spoor te zitten. Deze man 
bleek behoorlijk onder in-
vloed en is de man is aan-
gehouden ter zake openbare 
dronkenschap. 
Maandag een week geleden 
is rond 20.15 uur een fiet-
ser aangereden op de roton-
de CF Smeetslaan/Geester-
duinweg. De bestuurder van 
een auto zag de fietser over 
het hoofd. Ambulanceperso-
neel heeft de fietser nageke-
ken, maar deze hoefde niet 
vervoerd te worden naar zie-
kenhuis.
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Lerares uit trein gezocht
Zondagavond 13 december zat je naast mij in de trein. Je zei dat je 
lerares in Amsterdam was en stapte uit in Uitgeest. In Castricum zag ik 
dat je iets had achtergelaten, wat ik je graag teruggeef. 06-86353424.

Bakkum - Tweede Kerst-
dag is de Hoeptuin weer 
het decor voor de levende 
kerststal bij De Hoep. De 
hele vakantie zijn er diver-
se activiteiten te doen. Kin-
deren kunnen kerstballen, 
wintertafereeltjes of na-
tuurlijke kerstslingers ma-
ken. Ze kunnen schatzoe-

Kerst in en om De Hoep

Heemskerk - Sama Bouw-
service maakt de aanschaf 
van zonnepanelen nu voor 
iedereen bereikbaar. Het be-
drijf heeft een ‘plug & play’ 
zonnepaneel in de collec-
tie opgenomen, dat zonder 
montage op elke vlakke op-
pervlakte kan worden ge-
plaatst. Zeer geschikt voor 
toepassing op een dakka-
pel, maar ook ideaal om op 
een aanbouw te zetten. Bo-
vendien wordt de aankoop-
prijs gemiddeld binnen zeven 
jaar terugverdiend doordat er 
flink bespaard wordt op de 
elektriciteitskosten.
Het aantrekkelijke van deze 
zonnepanelen is dat er geen 
extra handelingen nodig zijn. 
De meterkast hoeft niet te 
worden aangepast, dank-
zij een kleine omvormer aan 
de onderzijde is een stekker 
in het stopcontact voldoende 
om het paneel zijn werk te la-
ten doen. Deze zonnepane-
len behoren qua energieop-
brengst tot de betere klas-
se en hebben als bijzonder-
heid dat ze aan elkaar ge-
schakeld kunnen worden. Zo 
kunnen er twee zonnepane-

len met slechts één stekker 
worden aangesloten op de-
zelfde stroomgroep. Verhui-
zen? Dan gaat het paneel 
gewoon mee! Wie precies 
wil bijhouden hoeveel ener-
gie het paneel opbrengt kan 
daarvoor optioneel een spe-
ciale meter aanschaffen, die 
in het betreffende stopcon-
tact wordt geplaatst. Zo valt 
exact af te lezen welke be-
sparing is gerealiseerd. De-
ze zonnepanelen zijn uitge-
rust met een robuuste meta-
len standaard, die verzwaard 
wordt door middel van te-
gels. Sama Bouwservice le-
vert er een handige brochure 
bij, waarin precies staat be-
schreven hoeveel tegels er 
nodig zijn, afhankelijk van de 
omstandigheden. De panelen 
zijn direct uit voorraad lever-
baar. Sama Bouwservice blijft 
uiteraard ook het juiste adres 
voor onder meer dakkapel-
len, zonwering en rolluiken.

Sama Bouwservice is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 75 
in Heemskerk. Kijk op www.
sama.nl voor uitgebreide in-
formatie of bel: 0251 236846.

Bij Sama Bouwservice:
Dakkapel compleet 
met zonnepaneel

ken, jagers en verzame-
laars nadoen en vuur ma-
ken zonder lucifers en ze 
bakken daarna hun eigen 
broodje. Op avontuur gaan 
met Heksje Hoeplakee of 
het stille bos bezoeken tij-
dens een wandelexcursie 
kan ook. En er is boswach-
terspreekuur.

ScheidingsMakelaar is nu ook 
familiemediator

Regio - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN 
registermediator, heeft de 
opleiding tot gespeciali-
seerd familiemediator met 
succes gevolgd. 

Hans is nu ruim acht jaar 
werkzaam als Scheidings-
Makelaar. ,,Ik begeleid men-
sen bij het beëindigen van 
de relatie. Zowel getrouwde 
stellen, mensen die samen-
wonen of een geregistreerd 
partnerschap zijn aange-
gaan. Er komt nogal wat om 
de hoek kijken. Je kunt het af 
met een half A4tje of je kunt 
een goede basis leggen voor 
de toekomst. Mijn insteek is 
om uitgebreid te gaan be-
spreken en samen te ontdek-
ken wat de goede oplossing 
is.” 

Daarbij komt de specialisa-
tie familiemediation goed van 
pas. ,,Regelmatig worden er 
gevoelige onderwerpen be-
sproken en tot een gezamen-
lijk gedragen oplossing ge-
bracht. Daarna gaan we de-
ze vastleggen en verankeren 

naar de toekomst. Ik verzorg 
het hele proces, van het eer-
ste gesprek tot en met de in-
schrijving in het gemeentelijk 
register. Ook de procedure-
le afhandeling richting advo-
caat en rechtbank wordt ver-
zorgd. Alles tegen een vaste 
prijs. Duidelijkheid en zeker-
heid, geen verrassingen ach-
teraf.”  
Door de specialisatie familie-
mediation is nu ook een ‘toe-
voeging’ mogelijk. ,,Dus ei-
genlijk pro deo mediation. De 
raad van Rechtsbijstand be-
paald dan een eigen bijdrage. 
Afhankelijk van het inkomen 
kan dat slechts 92 euro zijn.”

Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omgeving. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl.

Mannenharten 2
Er is veel veranderd in de le-
vens van de mannen, maar 
ook in Mannenharten 2 blijkt 
de liefde weer alles behal-
ve een sprookje. Zo drijft de 
baby van Wouter en Nico-
le hen vooral uit elkaar. Met 
als gevolg dat Wouter zich 
nog één keer in het onbezon-
nen studentenleven stort. Sa-
men met Tim, die net terug 
is van zijn reis en besloten 

heeft een tijdje single te blij-
ven, wat makkelijker gezegd 
is dan gedaan. Dennis valt 
als een blok voor een nieuw 
zangtalent, maar zij laat zich 
niet zo makkelijk inpakken. 

Evenals Niels, die besluit het 
na een versiercursus over een 
hele andere boeg te gooien. 
En dan is er nog de hopeloos 
romantische Younes.

The Nutcracker
Kerstmis zou simpelweg 
Kerstmis niet zijn zonder de 
klassieke voorstelling van het 
Royal Ballet, The Nutcracker. 
Losjes gebaseerd op een ver-
haal van Hoffmann, begint 
het met de kerstfestiviteiten 
van de kleine Clara en haar 
familie en gaat vervolgens 
over in een reeks van dro-
men en betoveringen die Cla-
ra ondergaat tijdens haar ma-

gische reis naar het Land van 
Sneeuw en het Snoepgoed 
Koninkrijk. Peter Wrights be-
toverende productie met zijn 
wonderlijk groeiende kerst-
boom en een oplaaiende 
strijd tussen de schurkachti-
ge Muizen Koning en een le-
ger van speelgoedsoldaat-
jes, put enerzijds uit Tchai-
kovsky’s kleurrijke muziek en 
behoudt anderzijds de frag-
menten van de originele cho-
reografie.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur  zaterdag 21.00 uur
zondag 18.45 uur

maandag & dinsdag 21.30 uur  woensdag 18.45 uur
Mannenharten

zondag 15.30 uur
The Nutcracker - Royal Ballet

donderdag 18.30 uur
vrijdag 15.30 uur  zaterdag 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D

donderdag, zondag & dinsdag 15.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 2D

donderdag & zondag 21.30 uur
maandag & dinsdag 18.45 uur

woensdag 21.30 uur
Publieke werken

donderdag 21.30 uur  zaterdag 15.30 uur
zondag 21.30 uur

maandag 15.30 & 21.30 uur
dinsdag 21.30 uur  woensdag 15.30 & 21.30 uur

Spectre
donderdag 13.15  & 16.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.30 uur   
zondag 13.15 uur

maandag 13.15  & 16.00 uur 
dinsdag 13.15 uur   woensdag 13.15  & 16.00 uur  

Dummie de Mummie 2 
donderdag 11.00 uur

vrijdag & zaterdag 13.00 uur   
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur

Mega Mindy vs Rox
vrijdag & zaterdag 13.00 uur   

Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)
donderdag, zondag & maandag 13.15 uur

dinsdag 13.15  & 16.00 uur  
woensdag 13.15 uur  

Snoopy en Charlie Brown - 2D (NL)
donderdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 10.45 uur
The Good Dinosaur - 3D (NL)

Programma 24 dec  t/m  30 dec 2015
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Vredeburg 
ruikt aan winst
Limmen - Met bondswed-
strijden voor het achttal van 
schaakvereniging Vrede-
burg 1, het zestal van Vre-
deburg 2 en het viertal van 
Vredeburg 3 en ook nog 
een interne competitieron-
de was het andermaal een 
drukke week voor de scha-
kers van SV Vredeburg. Vre-
deburg 1 bezocht het ho-
ger gerangschikte Opening 
64 in Sint Pancras en mocht 
slechts ruiken aan de winst. 
Bert Hollander versloeg op 
het eerste bord de sterkste 
Pancrasser in een vloeien-
de aanvalspartij. Bob Stolp 
kreeg een gevaarlijke aanval 
op de damevleugel te ver-
werken, maar wist ternau-
wernood een remise uit het 
vuur te slepen. Barry Bleke-
molen verloor zonder tegen-
kansen. Jos Admiraal over-
schreed in een zeer gesloten 
partij nooit de remisemarge. 

Harold Ebels noteerde na 
een eeuwig-schaak-situa-
tie een remise na een zeer 
onderhoudende Siciliaanse 
partij. Ed Stolp overspeelde 
met de zwarte stukken zijn 
tegenstander en wikkelde 
keurig af naar mat. Sandra 
Hollander liet een vijandi-
ge loper toe in haar stelling 
en dat koste twee pionnen 
en de partij. Hidde Ebels liet 
na vroege pionwinst in het 
middenspel een loper slaan 
en kon die achterstand niet 
meer repareren. Met een 
eindstand van 4,5-3,5   de 
kleinst mogelijke nederlaag   
kan gesteld worden dat Vre-
deburg het niet onverdien-
stelijk deed tegen een ster-
ke tegenstander, maar niet-
temin met lege handen staat 
en in ernstige degradatie-
zorgen verkeert. 

Vredeburg 2 bezocht mid-
weeks Schaakgroep Koe-
dijk en scoorde een dege-
lijke 3-3. Vredeburg 2 staat 
daarmee in de middenmoot 
in de derde klasse C. Vre-
deburg 3 reisde naar SV Ex-
celsior in Heemskerk. Team-
captain Jan Brantjes speel-
de een uitmuntende partij 
en scoorde een halfje tegen 
een gerenommeerde tegen-
stander. Adri Beentjes deed 
het nog beter door een vol 
punt binnen te slepen. Om-
dat Marcel Wester en Ed van 
Duin een nederlaag te slik-
ken kregen   eindstand 2,5-
1,5   bleef een stunt uit. 

Vredeburg 3 bungelt onder-
aan in de vierde klasse F. 
Vrijdag speelt SV Vredeburg 
het kersttoernooi.

Neva-ensemble op 
kerstavond in de kerk 

Limmen - Op kerstavond 
luistert het Neva-ensem-
ble de kerstnachtviering van 
21.30 uur in de Cornelius-
kerk op met zang. Vijf zan-
gers en een pianiste die sa-
men het Neva-ensemble vor-
men, zijn voor het 24ste sei-
zoen in het land. Vanaf begin 
december 2015 tot half ja-
nuari 2016 geeft het beken-
de Neva-Ensemble uit St. Pe-

tersburg concerten of ver-
zorgt met ingetogen liede-
ren uit de Slavisch-Byzantijn-
se kerk de zang tijdens kerk-
vieringen. 
Het belooft een bijzondere 
viering te worden met naast 
de Slavisch-Byzantijnse kerk-
muziek ook beroemde kerst-
liederen. Gratis toegang, 24 
december, aanvang 21.30 
uur.

Brandweer vroeg uit veren
Castricum - Zondagoch-
tend om 00.34 uur moest 
de brandweer een contai-
nerbrand blussen bij het 
NS-station. De brandweer 
heeft de container weggere-
den bij de gevel en heeft het 
vuur gedoofd. De oorzaak is 

waarschijnlijk brandstichting. 
Woensdag 16 december is de 
brandweer twee keer uitge-
rukt naar Dijk en Duin. Een 
keer was het loos alarm, de 
tweede keer is hulp verleend 
op een afdeling. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Exposanten gezocht
Limmen - Voor de beken-
de expositie Artistiek en Cre-
atief zoekt Limmen Cultuur 
mensen die hun werk willen 
exposeren in Vredeburg. Dit 
jaar is de expositie 12 en 13 
maart. 
De tentoonstelling is op bei-
de dagen te bezichtigen van 
11.00 tot 17.00 uur en de toe-

gang voor het publiek is gra-
tis. Het aanmeldingsformu-
lier is vanaf 28 december 
te downloaden via onze si-
te www.limmencultuur.nl. In-
formatie via e-mail  limmen-
cultuur@hotmail.com (voor-
keur) of per telefoon 06-
20969423. Aanmelden kan 
tot 1 februari.

Castricum - Vorige week 
maandag was er tussen 13.30 
en 15.00 uur spraken van een 
woninginsluiping op de Gou-
denregenlaan. Er zijn een 
laptop en een tablet wegge-
nomen. De daders zijn niet 
meer aangetroffen. 
Vrijdag tussen 11.00 en 12.00 
uur heeft er een inbraak 
plaatsgevonden in een wo-
ning op de Achterlaan. het is 

onbekend of er goederen zijn 
weggenomen. 
In Limmen is vrijdag ingbro-
ken tussen 1.30 en 4.00 uur 
bij een fietsenwinkel aan de 
Rijksweg. Via een ladder aan 
de rechterzijde van het pand 
zijn de daders het dak op ge-
klommen. Vervolgens is er 
een gat gezaagd in een licht-
koepel. 
Er zijn fietsen weggenomen 
van het merk Colnago en Cu-
be.

Locoburgemeester Tromp 
bezoekt gouden echtpaar
Uitgeest - Het echtpaar 
Spaan-Pilkes vierde op dins-
dag 15 december 2015 dat 
het precies een halve eeuw 
eerder in Uitgeest in het hu-
welijksbootje stapte. Loco-
burgemeester Antoine Tromp 
verraste het echtpaar in hun 
woning in Waldijk met een 
feestboeket en een kopie van 
de originele trouwakte.
Gouden bruidegom J. Spaan 
(71), afkomstig uit Zuid-
Schermer, ontmoette zijn 
gouden bruid M. Pilkes (68), 
uit Marken-Binnen, destijds 
op de kermis in haar woon-
plaats. In het jaar van hun 
trouwen (1965) verruilde hij 
een baan bij lijnzaadoliefa-
briek De Vrede in West-Knol-
lendam voor een baan bij de 
Hollandse Melksuiker Fa-
briek in Uitgeest. Een jaar la-
ter kreeg hij via het werk een 
woning aan De Terp. Na drie 

jaar maakte de heer Spaan 
promotie en werd hij ploeg-
chef.
Het jonge echtpaar kocht 
vervolgens een huis aan De 
Wilgen, waar het dertig jaar 
zou wonen. De heer en me-
vrouw Spaan-Pilkes kregen 
twee zoons en een dochter. 
Naast een schoondochter en 
een schoonzoon hebben ze 
twee kleindochters.

Op de leeftijd van 57,5 jaar 
ging de heer Spaan na ve-
le jaren ploegendienst met 
pensioen. In zijn vrije tijd is 
hij onder meer vrijwilliger bij 
de Weidevogelbescherming 
en houdt hij het terrein van 
het appartementengebouw 
schoon waar het echtpaar 
acht jaar terug met veel ple-
zier zijn intrek nam. Gezond 
op weg naar het volgende 
huwelijksjubileum.

Geen wensballonnen
Castricum - In de eerste 
uren van 2016 zullen er naast 
heel veel vuurwerk ook ve-
le wensballonnen opgelaten 
worden. 

Veel gemeentes hebben een 
verbod opgenomen voor het 
oplaten van wensballonnen. 

PWN steunt dit beleid en 
raadt het gebruik van wens-
ballonnen af. Wensballonnen 
kunnen brand veroorzaken. 

Naast brandgevaar in de na-
tuurgebieden, moeten de 
neergekomen wensballon-
nen worden opgeruimd. 









Een kerstboom 
om van te houden

,,Zeg, die bouwmarkt verkoopt 
kerstbomen, Nordmannen om 
precies te zijn, en als we er 
pak ‘m beet 1500 airmiles te-
genaan gooien, valt de prijs 
reuze mee.” Mijn man kijkt 
mij heel tevreden aan over 
zijn zojuist bedachte plan. Oh 
ja, een kerstboom, die koch-
ten wij altijd om de hoek bij 
de buren die met een vuur-
korf meteen vanaf Sinterklaas 
de verkoop startten. Ze staan 
er niet meer omdat het stuk-
je grond verkocht is. Ze zijn 
uitgeweken en nu moeten we 
dus sowieso sjouwen met een 
boom. Ik wil geen kunstboom, 
zo¹n plastic geval, zo’n ijselijk 
recht kreng waar de neppig-
heid van afstraalt.
Ik wil een echte, ik houd van 
het ophalen, de geur, zelfs het 
uitvallen, ja ik ben er dol op. 
Zo’n echte leeft, heeft mis-
schien zelfs wel een ziel als je 
onze boomknuffelende prin-
ses mag geloven. Dus rijden 
wij naar die bouwmarkt twee 
dorpen verderop. Eerst wor-
den we een paar kilometer 
door de winkel geloodst, ter-
wijl we verleid worden allerlei 
kerstige zaken aan te schaf-
fen. Maar die hoef ik niet, ik 
kom voor een boom. Over-
al schalt kerstmuziek die ik 
overigens al aan moet horen 
vanaf 22 oktober waar wij op 
een Spaans vliegveld op on-

ze vlucht zaten te wachten. 
Inmiddels kan ik geen Jingle 
bells meer horen en ga ik bij-
na van rapmuziek houden. Al-
les is goed als het maar geen 
Rudolf, Christmas tree of Let 
it snow bevat. We komen uit 
op een buitenplaats waar de 
bomen dicht tegen elkaar lig-
gen, zo dicht dat je niet kunt 
inschatten of het een redelij-
ke boom is. Mijn man is min-
der kieskeurig en pakt de eer-
ste de beste beet. ,,Nou deze 
dan maar”, zegt hij vastbera-
den. Maar ik wil ‘m niet, jam-
mer voor het boompje, wat 
mij betreft is hij voor niks ge-
kapt en gaat hij mijn woonka-
mer niet opleuken. Hij is van 
onderen te breed, dan een 
stuk kaal en loopt vervolgens 
over in een ielig bovenkantje. 
,,Daar kan ik toch niets mee?” 
roep ik verbaasd. En zo mod-
deren we nog een tijdje ver-
der, geen enkel boompje vol-
doet aan de optuigelijke eisen 
die ik stel. 
De verkoopster komt vro-
lijk op ons af gehuppeld met 
de vraag: ,,Zoekt u een kerst-
boom?”, een tamelijk overbo-
dige vraag als je omringd door 
een naaldbomenwoud  ter 
grootte van het Amsterdam-
se bos aan het rondstruinen 
bent. ,,Ja wij zoeken een air-
milesboom, een Nordmann” 
poog ik. Meteen schat ze in 

dat aan ons weinig te verdie-
nen valt en met ,,moet u daar 
maar kijken” laat ze ons het 
verder zelf uitzoeken. We ko-
men er niet uit, de een is nog 
misvormder dan de ander en 
enigszins teleurgesteld rijden 
wij boomloos terug naar Uit-
geest. Toch maar even bij de 
nieuwe locatie kijken van de 
buren die nog een paar over-
gebleven bomen hebben 
staan. We zoeken en zoeken 
en vinden uiteindelijk voor ge-
noeg geld een boom die tot nu 
toe iedereen liet staan. Het is 
de minst erge van het stel. De 
stam wordt voor ons behulp-
zaam bijgezaagd en met veel 
gedoe proppen we het ge-
val in de auto. Eenmaal thuis 
moet ie even uitzakken zo-
dat de takken mooi komen te 
hangen. Vakkundig slaat mijn 
man er een kruis onder en 
twee dagen later wordt ie bin-
nengezet. De onderste tak-
ken dwalen alle kanten op en 
de tak waar de piek op moet, 
staat zo krom als een banaan. 
,,Zo, zo, zo, ben je daar lelij-
kerd?”, grijns ik het boompje 
toe. Als door een angel ge-
stoken zakt ie met een klap 
nog schever dan daarvoor en 
ik weet meteen waarom ik de 
komende dagen van hem ga 
houden.

Monique Teeling

Een wintervertelling
,,Ik ga vanavond uit”, grapte 
de oude vrouw die opgebrand 
in haar bed lag. Ze werd om-
ringd door haar acht kinde-
ren terwijl ze de dood in de 
ogen keek. Uit alle delen van 
de wereld waren ze naar het 
ouderlijk huis gekomen om 
afscheid van hun moeder te 
nemen. Want alle mensen 
die haar kenden, hielden van 
haar. Hun vader was al eer-
der heengegaan, maar dat af-
scheid was minder zwaar ge-
weest. De man was onbe-
trouwbaar.
Na haar begrafenis, kwamen 
de broers en zussen nog een 
keer bij elkaar om wat spullen 
van de oude vrouw te verde-
len. Het was kerstavond. De 
acht meest waardevolle voor-
werpen werden bij elkaar ge-
zet. Antiek en wat sieraden. 
De oudste zus, een alleen-
staande vrouw zonder kinde-
ren, had haar zinnen gezet op 
een klein schilderij en hoopte 
dat zij dat mee naar huis kon 
nemen. 
Er werd geloot om op een eer-
lijke manier de volgorde van 
het kiezen te bepalen en zij 
eindige als een van de laat-
sten. Het schilderijtje werd ge-
kozen door haar oudste broer, 
waarna de vrouw genoegen 

moest nemen met haar moe-
ders trouwring. Toen de spul-
len verdeeld waren, kwam 
de broer met het schilderijtje 
naar haar toe. ,,Hier, voor jou. 
Ik wist dat je het mooi vindt en 
wilde er zeker van zijn dat het 
bij jou terecht zou komen.” De 
volgende dag stapte de broer 
fl uitend het vliegtuig in met de 
trouwring om zijn pink. 
Ook de zus liep die kerstdag 
rond met een glimlach van 
oor tot oor. Alleen zij wist dat 
het schilderij een klein ka-
pitaal waard was en ze hield 
het in haar bezit als een ap-
peltje voor de dorst. Een jaar 
later, net na kerst, stierf de 
vrouw plotseling. Haar zeven 
broers en zussen kwamen 
over voor haar begrafenis en 
hadden verdriet. Bij de afhan-
deling van haar administratie 
werd duidelijk dat het schil-
derij verzekerd was voor een 
groot bedrag. Het schilderij 
werd geveild, iedereen werd 
wat rijker, maar de nagedach-
tenis aan hun zus zou voor al-
tijd vertroebeld zijn. Moraal 
van het verhaal: wacht niet 
te lang met fouten herstellen, 
maar doe het niet tijdens het 
kerstdiner.

Anneke Zonneveld. 

Groot en klein leed
Kerst... het geeft me een am-
bivalent gevoel. Ik heb uitein-
delijk positieve gevoelens bij 
kerst, maar dat is lang niet al-
tijd zo geweest. Ik voel me ook 
een beetje schuldig in mijn 
kleine wereldje waarin ik wel 
happy ben met kerst, maar ook 
besef dat anderen dat totaal 
niet kunnen zijn. 
Kaarslicht, verlichte tuinen, 
mooi versierde kerstbomen; 
ik ben er gek op. Maar het 
zijn ook dagen waarin je je 
juist extra eenzaam kunt voe-
len. Ik heb het, gelukkig jaren 
geleden, aan den lijve onder-
vonden en dat was hard, kei-
hard. Het zijn dagen waarop 
mensen die gelukkig zijn zich 
nog gelukkiger voelen, maar 
voor mensen die in een lasti-
ge levensfase zitten kunnen 
het juist vreselijke dagen zijn. 
Voor mij is het ook een voorbo-
de van een moeilijke tijd. In de 

dagen tussen kerst en oud en 
nieuw zijn zeer dierbaren mij 
plotseling ontvallen. Mijn vader 
(66) in 1986, mijn schoonmoe-
der (66) in 1988 en mijn broer 
(49) in 1998. Die drama’s, ook 
al is het al zo lang geleden, zal 
ik altijd met me meedragen en 
dat hoort dus voor mij ook al-
tijd bij kerst. Ik ben, nog steeds, 
elk jaar blij als 27, 28, 29 en 30 
december weer voorbij zijn.
Maar wat is dit maar een, re-
latief gezien, klein leed in ver-
gelijking met wat de men-
sen moeten voelen die nu in 
een tentje met hun gezinne-
tje de kerst doorbrengen, to-
taal in het ongewisse over hun 
toekomst. Hele gezinnen die 
huis en haard noodgedwon-
gen achter zich hebben gela-
ten. Kunnen wij ons daar IETS 
bij voorstellen? Ik niet!

Renée Wouwenaar.









Het is een meisje!
Dat ik niet altijd de slimste ben, 
in praktisch opzicht, mag blijken 
uit dit verhaal. Tien jaar geleden 
woonden wij nog niet zo lang 
op ons nieuwe adres. De kerst-
kaartjes van de buren stroom-
den binnen en natuurlijk kregen 
ze een leuk kaartje terug. Om-
dat ik een ramp ben met namen 
en gezichten onthouden, was 
het voor mij heel handig dat de 
meeste buren hun huisnum-
mer hadden vermeld. Ik heb in 
het verleden wel eens twee ver-
keerde stellen gekoppeld, op 
het kerstkaartje dan, wat veel 
vragen opriep. Nu blijf ik me al-
tijd afvragen of die buren daar-
om nog steeds ruzie hebben 
met elkaar.
Enfi n, omdat bij ons in de straat 
een babymeisje was geboren, 
wilde ik meteen een geboorte-
kaartje op het betreffende adres 
bezorgen. Maar terwijl ik de 

kaartjes langsbracht bekroop 
mij een raar gevoel. Het huis-
nummer op het geboortekaart-
je bleek van mij bekende men-
sen te zijn, Jan en Gerda, die, 
met alle respect, niet meer echt 
de leeftijd hadden om een ba-
by te krijgen. Terwijl ik met het 
felicitatiekaartje stond te twij-
felen voor hun deur zag ik ge-
lukkig de naaste buurvrouw van 
het stel naar buiten komen.
Met veel helderheid van geest 
besefte zij kennelijk dat ik een 
probleem had, dus gooide ik 
mijn twijfels eruit. ,,Jan en Ger-
da, hebben die een baby ge-
kregen?’’ vroeg ik haar. Ze was 
heel verbaasd over mijn vraag. 
,,We kregen toch een geboorte-
kaartje,’’ legde ik uit. ,,Met ‘hoe-
ra, het is een meisje’ erop!’’ Toen 
ging bij haar een lichtje op. Hik-
kend van de lach zei ze dat ik 
het geboortekaartje nog maar 

Pizza met Kerstmis
De kookkunsten van mijn 
moeder waren, achteraf be-
zien, niet bovengemiddeld. Er 
werd over het algemeen een-
voudige Hollandse kost op ta-
fel gezet en hooguit eens per 
week stond er rijst of pasta 
op het menu. Veel geld was er 
niet te besteden, mijn moeder 
leefde samen met mij van een 
uitkering op bijstandsniveau. 
Arm heb ik me overigens nooit 
gevoeld. Dat het er elders wel-
licht anders aan toeging, viel 
me niet echt op, omdat ik zel-
den ‘elders’ kwam. Er werd 
vrijwel altijd thuis gegeten, 
ook gedurende de kerstdagen. 
En wat zette mijn moeder dan 
op tafel? Eigenlijk niets bijzon-
ders, gewone alledaagse kost 
met hooguit eens een klein 
beetje extra. Het feestelijke zat 
hem vooral in het feit dat er 
‘s avonds wat toastjes of wat 
kaas en worst op tafel kwa-
men, iets wat op een doorsnee 
avond nooit gebeurde. Nog-
maals, dit soort details vielen 
voor mij nauwelijks op, om-
dat ik niet beter wist. Tegen-
woordig verbaas ik me zelfs 
regelmatig over de neiging die 
mensen hebben om voor het 
kerstdiner alles uit de kast (en 
de portemonnee) te trekken, 
om vervolgens een week la-
ter triomfantelijk te melden dat 
het hoog tijd is om te gaan lij-
nen. Maar één kerstmaaltijd is 
me altijd bijgebleven. Kenne-
lijk had mijn moeder weinig zin 
om zelf in de keuken te gaan 
staan, want ze besloot dat we 
pizza zouden laten bezorgen. 
Op zich al heel wat, voor een 
gezin dat leeft van minima-
le middelen. Voor twee vers-

gebakken, thuisbezorgde piz-
za’s ben je veel meer kwijt dan 
voor een gemiddelde zelfbe-
reide maaltijd. Maar geld was 
in dit geval niet de beperkende 
factor. Onwetend over de gang 
van zaken bij menig pizzabak-
ker tijdens de kerstdagen, bel-
de ik met een bezorgdienst. 
Geen gehoor. Ik probeerde de 
volgende. Wederom geen ge-
hoor. Zo heb ik, naar ik meen, 
een stuk of vier bedrijven ge-
beld. Allemaal waren ze geslo-
ten. Uiteindelijk slaagde ik er-
in om een bedrijf aan de lijn te 
krijgen dat geopend was en 
pizza’s bezorgde. Na onze be-
stelling te hebben doorgege-
ven werd mij gevraagd om het 
bezorgadres. Ik noemde de 
precieze locatie in de Da Cos-
tastraat in Heemskerk. ,,Hoe? 
De Kosterstraat?” ,,Nee, me-
neer, de Da Costastraat”¹, ant-
woordde ik. Ter verduidelijking 
zei ik nog: ,,Eerst ‘dee aah’ en 
dan ‘Costa’ als tweede woord.” 
Het bleef even stil. Vervolgens 
werd ik bedankt voor de be-
stelling. Ongeveer drie kwar-
tier later werden we gebeld. 
,,Wat is het adres?” 
Men bleek de Da Costa-
straat niet te hebben gevon-
den. Nogmaals uitgelegd en 
weer afgewacht. Uiteindelijk 
zelf nog maar een keer ge-
beld, omdat er nog steeds 
geen pizza’s waren. En ja hoor, 
na lang wachten verscheen er 
een bezorger. De pizza’s wa-
ren te hard, te taai en teveel 
afgekoeld. We hebben nadien 
nooit meer pizza gegeten tij-
dens de kerstdagen. 

Raimond Bos.

eens goed moest gaan bekijken 
en dat het wel een heel apart 
kaartje was. Schielijk trok ik het 
roze felicitatiekaartje maar weer 
uit de brievenbus van het stel en 
ging op huis aan. 
Ja, daar was die kaart toch. In-
derdaad, een heel apart kaart-
je. Verdraaid, dat leken wel Jo-
zef en Maria in een stal. En die 
ezel en os. Dat kon geen toeval 
zijn? Maar die tekst dan, daar 
was toch wel iets mee mis? 
Want er stond toch echt: ‘Hoe-
ra, het is een meisje!’ En Maria 
en Jozef zagen er heel blij uit. 
Het was het meest verrassende 
kerstkaartje dat ik ooit heb ge-
kregen. En echt, ik was er glans-
rijk in getrapt. Gerda en Jan, die 
hebben het nooit geweten. Tot 
nu toe dan, want nu staat het in 
de krant.

Karin Dekkers.

Eindelijk veilig
In de dagen voor kerst moet 
ik regelmatig denken aan al-
le mensen die op de vlucht zijn 
voor de verschrikkingen in hun 
land. De beelden van kapotge-
schoten steden in Syrië en ge-
zinnen die uit pure wanhoop in 
gammele bootjes de oversteek 
maken naar het Europese vas-
teland laten mij niet los. Terwijl 
wij druk zijn met de boodschap-
pen voor het kerstdiner en na-
denken over welke wijn het 
beste bij het hoofdgerecht past, 
verblijven in Nederland tien-
duizenden vluchtelingen in een 
noodopvang, ver van huis.

Wat zou er in de hoofden van 
deze volwassenen en kinde-
ren omgaan? Zouden ze zich 
wel welkom voelen in ons land? 
Ik hoop eerlijk gezegd dat ze 
de afgelopen dagen niet veel 
naar de televisie hebben geke-
ken. Natuurlijk begrijp ik best 
dat je als inwoner van een dorp 
kritisch bent over de komst 
van een asielzoekerscentrum 
met 1.500 mensen. Maar dat 
je daarom alle democratische 
waarden overboord gooit door 
vernielingen te plegen en agen-
ten te verwonden, dat gaat er bij 
mij niet in. Terwijl er twintig me-

ter verderop zestig bewoners 
klaar staan om in te spreken en 
de gemeenteraad de komst van 
het AZC waarschijnlijk zeer kri-
tisch tegen het licht zou heb-
ben gehouden. Maar zover is 
het dus niet gekomen omdat 
de weerzin het heeft gewon-
nen van het gezonde verstand.
In Velsen komt geen AZC, maar 
moeten wel 160 statushouders 
- vluchtelingen met een ver-
blijfsstatus -  worden onderge-
bracht. Dat gebeurt deels in so-
ciale huurwoningen en panden 
van de gemeente, maar van-
wege de hoge nood is ook het 
voormalige missiehuis in Drie-
huis aangemerkt als opvanglo-

catie. Inwoners van het dorp 
hebben hun zorgen geuit en 
vinden dat de huisvesting van 
statushouders aan voorwaar-
den moet voldoen. Volkomen 
terecht, want voor vrijwel iedere 
zin in hun brief valt iets te zeg-
gen. Ik ben blij dat in onze ge-
meente verstand overheerst en 
de meeste inwoners vertrouwen 
hebben in de lokale democratie. 
Dit weekend las ik een interview 
dat voor een deel antwoord gaf 
op mijn vraag of vluchtelin-
gen zich hier welkom voelen. 
In het magazine van Woning-
bedrijf Velsen kwamen de ge-
vluchte Syriërs Yasser en Hous-
sam aan het woord. Zij wonen 

sinds kort in onze gemeen-
te. ,,Eindelijk veilig! Mijn doch-
ter van zeven kan nu voor het 
eerst naar school en wij kunnen 
ook zelf aan de slag om ons le-
ven weer op te pakken. Dankje-
wel Nederland!’’ Het is een ge-
ruststellende gedachte dat ik in 
een gemeente woon waar de 
meeste inwoners snappen dat 
mensen als Yasser en Houssam 
niet zomaar naar ons land zijn 
gekomen, maar dat zij gevlucht 
zijn voor bommen en onder-
drukking. Met het idee dat deze 
mensen nu veilig zijn, ga ik kerst 
vieren. Fijne feestdagen!

Friso Huizinga
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Winst en gelijkspel 
trimmers in Ierland

Castricum - Op 11 en 
12 december speelde het 
hockey B-trimteam van 
MHC Castricum in Ierland 
tegen de trimmers van 
Galway. De eerste partij 
werd met 2-1 door MHCC 
gewonnen. Met flitsen-
de combinaties speelden 
de Castricummers de Ier-
se verdediging zoek. Leo-
nard Eveleens  en Niel van 
Vuuren scoorden. De Ieren 
maakten een tegendoel-
punt en gingen fanatiek op 
zoek naar de gelijkmaker. 
Ze konden echter geen gat 
in de sterke verdediging 
van MHCC vinden. Na af-
loop gingen beide teams 

de pub in, waar, zoals af-
gesproken, de verliezen-
de partij de rondjes moest 
betalen. Het werd een ge-
zellige avond met de Ieren 
die afgelopen zomer nog 
in Castricum hebben ge-
hockeyd. 
In de tweede wedstrijd, op 
zaterdag, kwamen de Ieren 
vroeg op voorsprong. Cas-
tricum zette alles op alles 
om een tegendoelpunt te 
maken. De ontlading was 
groot toen dat kort voor 
tijd lukte. Marion Spren-
keling scoorde. Dat moest 
natuurlijk gevierd worden. 
Genoeg pubs in Galway 
om dat goed te doen.    

Castricum - Het bekersei-
zoen voor de Tafeltennisver-
eniging Castricum is weer 
begonnen. Tussen de voor- 
en najaarscompetitie wordt 
er in tweetallen gestreden 
om de punten in verschil-
lende poulewedstrijden. Af-
gelopen vrijdag was in Pur-
merend de eerste beker-
wedstrijd tegen twee teams 
van Het Nootwheer. Het eer-
ste team heeft de helft van 
de tien maximaal te behalen 
punten in de wacht gesleept. 
Kay Tan wist drie van de vier 
enkels te winnen. Tel daar-
bij een gewonnen enkel van 
Philip Hogema en een ge-
wonnen dubbel op, en er zijn 
vijf punten. Het tweede be-
kerteam, bestaande uit Bart 
Klomp en Wendy van Zilt-
Wokke, speelde hun  eer-
ste poulewedstrijd in de be-
kercompetitie in Uithoorn te-
gen Victory ’55 uit Volendam 
en Jovo uit Amsterdam. Bei-
den waren goed op dreef en 
wonnen drie van de vier en-
kelspelen. Ook één dubbel 
werd door het tweetal ge-
wonnen waardoor er zeven 
van de tien punten werden 
binnengesleept. Het team 
stelt zich daarmee kandidaat 
voor de volgende ronde.

Bekerseizoen 
tafeltennis

Castricum - Het r.k. ge-
mengd zangkoor  Pancra-
tius  zingt  op donderdag 
24 december om 22.30 
uur  in de St. Pancratius-
kerk  de Missa Brevis in B 
van Christopher Tambling. 

De Missa Brevis is een mis 
voor koor en blazers. Zoals 
gebruikelijk verlenen de bla-
zers van Emergo ondersteu-
ning aan deze viering. 
Bijzonder is de compositie 
van het Credo, daarin worden 
de verzen afgewisseld met de 
bekende Gregoriaanse zang.
Uiteraard zullen er nog meer-
dere kerstliederen gezongen 
worden, gezamenlijk of door 
het koor. 

Nachtmis

Adopteer een rotonde
Castricum - De gemeente 
biedt in samenwerking met 
de Rotondespecialist zes ro-
tondes ter adoptie aan. De 
Rotondespecialist draagt zorg 
voor het onderhoud en richt 
een aantal rotondes volledig 
opnieuw in. 
Dit levert in Castricum een 
mooiere openbare ruimte op 
en lokale bedrijven kunnen 
hun naamsbekendheid ver-
groten.
Een plaatselijk bedrijf betaalt 
mee aan het beheer en onder-
houd van het groen op de ro-
tonde en kan in ruil daarvoor 
een reclamebord laten plaat-
sen. Dat is in het kort waar het 
om gaat bij het adopteren van 
een rotonde. Wethouder Leo 
van Schoonhoven: ,,We heb-
ben ervoor gekozen om het 
beheer- en onderhoud van de 
rotondes uit te besteden om 

de kwaliteit van de rotondes 
op een hoger peil te brengen.” 
Het idee is dat de rotondes er 
fraai en verzorgd uit blijven 
zien zonder dat de gemeente 
daar veel omkijken naar heeft. 
Het scheelt de burger in de 
kosten en levert ondernemers 
reclamemogelijkheden op De 
Rotondespecialist bleek in de 
aanbesteding de beste keus. 
De rotondes die in de Castri-
cum beschikbaar komen zijn: 
Soomerwegh Oranjelaan/Mo-
lenweide, Torenstraat/ Ruiter-
weg, Beverwijkerstraatweg/ 
Castricummerwerf en drie ro-
tondes aan de Geesterweg in 
Akersloot. De rotondes en de 
beschikbaarheid zijn te bekij-
ken op de website van de Ro-
tondespecialist (www.adop-
teereenrotonde.nu).
Een aantal rotondes worden 
de komende tijd heringericht.

Bouwaanvraag kan sneller 
met akkoord van de buren
Castricum - Als de buren 
akkoord zijn met een ge-
plande verbouwing of nieuw-
bouw, kan een aanvraag in 
sommige gevallen sneller 
verlopen. Dat is de strekking 
van de notie Burenakkoord 
die door de gemeenteraad is 
vastgesteld. De strekking van 
het Burenakkoord is dat bij 
een aanvraag voor een om-
gevingsvergunning de kans 
op medewerking van de ge-
meente groter wordt als de 
buurt het plan steunt.
Wethouder Esther Hollen-
berg-Logchies zegt hier-
over: ,,Ook met een buren-
akkoord moet nog steeds 
de aanvraagprocedure wor-
den gevolgd. De gemeen-
teraad vroeg om dit Buren-
akkoord voor die gevallen 
waarbij een plan net niet aan 
de eisen voldoet. Twijfelge-
vallen waarbij we ons afvra-
gen: ‘Hoe erg is dat in dit ge-

val, moeten we ons rigide aan 
ons beleid houden of kijken 
we wat de buurt ervan vindt?’ 
Dan kan het dat we makkelij-
ker akkoord gaan als de bu-
ren dat ook hebben gedaan. 
Omgekeerd kan zoiets er ook 
aan bijdragen dat we op ter-
mijn ons beleid veranderen 
als we zien dat de buurt het 
toejuicht.”
Het Burenakkoord is bedoeld 
voor kleinschalige initiatie-
ven als dakkapellen en aan-
bouwen. Het gaat om een 
proef die een jaar zal duren. 
De gemeente wil zo ervaren 
of er bijvoorbeeld geen on-
gewenste precedentwerking 
ontstaat. Het Burenakkoord 
is bedoeld als hulpmiddel. 
Het is niet zo dat met een Bu-
renakkoord de gemeente au-
tomatisch ook akkoord is. De 
gemeente toetst de aanvraag 
nog steeds aan geldende re-
gels en beleid.

Winterkampioenen!

Castricum - Het seizoen be-
gon voor Vitesse E3 met een 
overtuigende overwinning te-
gen DEM. Jonge dartele eer-
stejaars gecombineerd met 
ervaren tweedejaars.
Als slotakkoord werd in een 
stormachtige partij 2015 af-
gesloten met een klinkende 
16-1 overwinning. 
Deze toppers stonden onder 
de deskundige leiding van 
Thijs Putter en Robert Kool 

die alles wat ze op de trai-
ners/leiders-cursus hebben 
geleerd direct succesvol heb-
ben toegepast. Het teambuil-
den werd na de laatste wed-
strijd voortgezet bij de Patat-
loog waar de leiders nog een 
mooi aandenken hadden ge-
regeld voor de toppers van 
Vitesse E3. Op naar het nieu-
we seizoen dat vanaf janua-
ri in een hogere klasse wordt 
voortgezet.

Volleybalsters verliezen derby
Castricum - In een matige 
wedstrijd verloor Croonen-
burg in vier sets van Zaan-
stad. De speelsters van Croo-
nenburg konden geen vuist 
maken. Zaanstad had daar-
entegen veel service druk en 
scoorde goed langs de bui-
tenkant. In de tweede en der-
de set had Croonenburg kan-
sen om te winnen. In de twee-
de set werd spelverdeelster 
Rebecca Boon ingebracht. Ze 
bracht meer rust en Croonen-
burg haalde zelfs nog een set-

point. De winst ging echter 
naar Zaanstad. In de derde set 
werd er hard gewerkt aan de 
zijde van Croonenburg en dat 
resulteerde in een overwin-
ning in de derde set. 
De aanvallers van Croonen-
burg kwamen er beter door, 
het spel werd verzorgder. In de 
vierde set trok Croonenburg 
aan het kortste eind en haal-
de Zaanstad de belangrijke 
punten binnen. De dames van 
Croonenburg spelen nog een 
wedstrijd voor de winterstop.
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Presentatie van twaalfde album 
Mariëlle Koeman en Jos van Beest
Bakkum - De sfeer is losjes, 
de tinten warm en zonder ou-
bolligheid; de nieuwe entou-
rage van Fase Fier is de idea-
le omgeving om ontspannen 
en comfortabel naar goe-
de muziek te luisteren. Jazz 
in Bakkum  voorziet ruim in 
deze behoefte en weet haar 
publiek nog steeds in groei-
end aantal, naar zich toe te 
trekken. Jazz in Bakkum kent 
in haar  lange en succesvol-
le bestaan ook al vele  tradi-
ties, waaronder de optredens 
van Mariëlle Koeman en het 
Jos van Beest trio die gedu-
rende 26 jaar
tussen de Kerstmis en Oud 
en Nieuw worden gepro-
grammeerd. In die 26 jaar is 
het ook een traditie dat er 
om het jaar een nieuw album 
door dit Castricumse duo 
wordt uitgebracht. Deze keer 
betreft het hun gloednieu-
we album Natural.  Het is het 
twaalfde album die onder het 

label Handmade Jazz door 
hun Japanse platenmaat-
schappij  Atelier Sawano op 
de markt wordt gebracht. De 
Japanse release van dit nieu-
we nieuwe album vond plaats 
in oktober en is met lovende 
kritieken ontvangen. Sinds de 
release staat het album bin-
nen de top 100 van de Ja-
panse HMV charge. ,,Jos en 
ik liepen al langer met het 
idee rond te kiezen voor het 
spelen in een huiskamercon-
certvorm, die dan direct op-
genomen zou worden”, ver-
telt Mariëlle. ,,Toen dit idee 
ter sprake kwam tijdens een 
gezellig wijntje drinken bij 
onze goede vrienden, de Big 
Band leider Jan Molenaar en 
zijn vrouw Willeke in Limmen, 
stelden zij direct hun huiska-
mer beschikbaar. Zo is het 
nieuwe album tot stand ge-
komen. Alle nieuwe uitge-
voerde stukken zijn in de zo-
genaamde ‘one takes’ op-

genomen, dus heel puur en 
muzikaal breekbaar. ,,Je zou 
kunnen zeggen 100 % bio-
logisch”, grapt Jos van Beest. 
,,Ook ongelooflijk leuk om 
te vertellen is dat onze zoon 
Jos op ons nieuwe album als 
drummer meespeelt en onze 
dochter Wies de foto’s heeft 
gemaakt voor het hoesje.”
Het Japansucces voor Mari-
elle en Jos begon in 1998. Zij 
ontmoetten toen op een bij-
zondere wijze de legenda-
rische jazzpianist Oscar Pe-
terson in Den Haag en enke-
le weken na de ontmoeting 
met deze jazz-grootmees-
ter ontvingen zij een ‘krake-
rig’ telefoontje uit Tokyo. Jos 
dacht eerst dat zijn broer 
Arnold een geintje uithaalde. 
Het bleek allemaal echt waar 
te zijn en nu is dit Castricum-
se duo twaalf albums en aar-
dig wat succesvolle Japanse 
concerttournees verder.
Marielle Koeman en Jos van 

Beest zijn niet de enige Ne-
derlandse musici die succes 
hebben in Japan. Vele  Ne-
derlandse collega-muzikan-
ten boeken successen in het 
land van de rijzende zon, zo-
als Hans en Candy Dulfer, 
maar ook Frits Landesber-
gen met  pianiste Franscesca 
Tandoi, pianist Karel Boehlee 
en anderen. Mariëlle en Jos 
danken hun succes in Japan 
door in de grote concertzalen 
‘klein’ te spelen. ,,Je creëert 
een soort huiskamersfeertje 
en geeft het publiek het ex-

clusieve gevoel voor hen per-
soonlijk te zingen en te musi-
ceren. Uiteraard speelt reper-
toirekeuze en wijze van mu-
zikale uitvoering net zo’n be-
langrijke rol”, voegt  Mariël-
le toe. Het nieuwe album is 
voorzien van prachtige songs 
uit het American Songbook 
en naast Jos en Mariëlle wer-
ken verder mee op dit album 
gitarist Joost Zoeteman, Evert 
Woud op contrabas en Jos 
van Beest Jr. op drums. Jazz 
in Bakkum op 27 december 
vanaf 16.00 uur in Fase Fier.

Schilderij Tinie Hanck 
naar CODA Museum

Limmen - Tinie Hanck is met 
haar schilderij Nikki op de 
dertiende plaats geëindigd in 
de landelijke wedstrijd ‘Schil-
derij van het Jaar’. Tinie mag 
haar schilderij, samen met 
59 andere kunstschilders, 
tentoonstellen in het CO-
DA museum in Apeldoorn 

Tijdens lezing mee op 
reis met Jimmy Nelson 

Castricum - In een mee-
slepende lezing nam Jim-
my Nelson afgelopen zon-
dag zijn publiek mee op 
zijn reizen. In het Huis 
van Hilde vertelde hij hoe 
hij zijn uitzonderlijke en 
mooie portretten gemaakt 
heeft. Vaak ijs en wind 
trotserend (-40 graden) of 
letterlijk langs de rand van 
de afgrond. Steeds probe-
rend contact te maken met 
de mensen die hij fotogra-
feert.

Als je taal noch cultuur kent 
is dat lang niet altijd eenvou-
dig. Maar door zich te focus-
sen op contact maken met 
respect voor de mensen die 
hij fotografeert, lukt hem heel 
vaak het onmogelijke. 
Het publiek hing aan zijn lip-

pen door de verhalen en de 
beeldende wijze waarop het 
het werd verteld. Een verhaal 
mag niet onverteld blijven. In 
ijskoude gebieden waar het 
letterlijk vriest dat het kraakt 
moet Jimmy heel erg plassen. 
Dat ging niet goed. Het loopt 
er op uit dat hij door kuddes 
elanden naar de rand van 
de afgrond gedreven wordt. 
De Eskimo,s lachen zich rot. 
Waarom? Omdat zij op hun 
weg urine laten vallen opdat 
de elanden hun spoor kun-
nen volgen. Jimmy stonk per 
ongeluk naar urine. Ze von-
den Jimmy erg dom, maar 
redden hem wel. Het publie-
ke genoot van deze en ande-
re verhalen. 

Cultuurwethouder Ans Pelzer 
was er ook: ,,ik ben heel blij 

en trots op deze prachtIge 
tentoonstelling in onze ge-
meente. Deze tentoonstelling 
is alles wat we nodig hebben 
en graag willen in onze ge-
meente. Kunst, natuur en de 
beelden, duinen en Castri-
cum beleven door er langs 
te wandelen. Ook zijn er le-
gio mogelijkheden om even 
te stoppen en wat te eten of 
te drinken. Geweldige foto,s 
en op dit grote formaat nog 
indrukwekkender. Ga vooral 
kijken!” 

Verschillende wandelrou-
tes leiden langs het werk 
van Jimmy Nelson. Deze rou-
tes variëren van vier, acht tot 
twaalf kilometer en zijn on-
derling met elkaar verbon-
den. De wandelingen star-
ten bij Wier&Ga Eten & drin-
ken, Huis van Hilde, Hof van 
Kijk Uit, Johanna’s Hof en de 
strandpaviljoens Zeezicht, 
Club Zand, Zoomers en Dei-
ning. Hier zijn ook de route te 
koop.

van 12 maart tot en met 24 
april.  Caroline van der We-
gen is met ‘Familie Faes 1919’ 
de winnaar van de Belgische 
editie en Rosa Boomsma wint 
met ‘Center of attention II’ de 
Nederlandse editie. Er wer-
den 1261 schilderijen door 
600 kunstenaars ingezonden.

Vitesse winterkampioen 
na 4-1 thuiszege

Castricum - Afgelopen 
weekend stond het eerder af-
gelaste thuisduel tegen Bloe-
mendaal op het programma. 
Nog nimmer stonden de bei-
de ploegen tegenover elkaar. 
Bloemendaal was de com-
petitie zwak begonnen met 
slechts drie punten uit de 
eerste acht duels. Maar daar-
na veerde de ploeg op. Met 
twaalf punten uit de laatste 
vier duels ging de ploeg als 
ongeslagen koploper in de 
tweede periode naar de Puik-
man. 
Maar daar trof het een Vi-
tesse aan dat onder leiding 
van de uitblinkende Luuk ten 
Broek het verschuil duidelijk 

maakte. Ondanks het feit dat 
Vitesse halverwege de twee-
de helft met tien man verder 
moest, had de uiteindelijke 
4-1 zege met wat meer ge-
luk nog hoger kunnen uitval-
len! Toch deed Bloemendaal 
het eerste deel van het duel 
zeker niet onder voor Vitesse. 
Deze zege bracht Vitesse aan 
kop in de 3e klasse waardoor 
de ploeg officieus als ‘winter-
kampioen’ de boeken ingaat. 
Maar ook in de tweede peri-
odestand is Vitesse qua pun-
tenaantal op gelijke hoogte 
gekomen met Bloemendaal 
maar door een beter doel-
saldo gaat Vitesse ook daar-
in aan kop de winterstop in.
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Winnaars blij met kleur-
plaatactie van D-reizen

Castricum - In december 
heeft D-reizen een kleur-
plaatactie voor de kinderen 
gehouden. Na de vele reac-
ties werden dertien prijswin-
naars blij gemaakt met leuke 
prijzenpakketten. 
Bij het reisbureau in winkel-
centrum Geesterduin zijn on-
dertussen de nieuwe zomer-
gidsen binnen. Iedereen kan 
hier alle vakantiewensen met 

het team delen en er wordt 
vervolgens gezocht naar 
een perfecte vakantie. Voor 
het zomerseizoen gelden nu 
aantrekkelijke vroegboekkor-
tingen. 
Zonder wachttijd geholpen 
worden? Maak dan een af-
spraak met één van de reis-
assistentes op D-reizen.nl 
of bel naar de winkel: 0251-
511512.

Castricum - Er is veel meer 
geld aan de inhuur van exter-
ne krachten uitgegeven door 
de gemeente Castricum dan 
was afgesproken. Dat bleek 
tijdens de behandeling van 
het onderwerp vorige week 
donderdag. 
De fractie van CKenG heeft 
een motie van treurnis in-
gediend, samen met Groen-

Links, die unaniem door de 
raad is aangenomen. In de 
motie spreekt de raad zijn te-
leurstelling uit over de han-
delwijze van de verantwoor-
delijke bestuurders. De meer-
kosten voor salarissen en de 
inhuur van externen bedraagt 
729.300 euro. Het netto te-
kort is 375.500 euro waarvoor 
geen dekking is. Burgemees-

ter Mans en wethouder Klijn-
stra van financiën gaven toe 
dat de raad eerder geïnfor-
meerd had moeten worden. 
Fractievoorzitter Roel Beems 
van CKenG gaf in zijn slot-
betoog de verantwoordelijke 
bestuurders een waarschu-
wing mee: ,,Dit is een ge-
le kaart. En u weet wat een 
tweede gele kaart betekent.”

Motie van treurnis aangenomen

Voor Serious Request
Castricum - Stefano, Lucas, Juliette en Luna hebben cho-
colademelk en cake verkocht op het Bakkerspleintje tijdens 
Candelight Shopping. Het was een drukke dag, want eerder 
die dag werden ook lege flessen opgehaald. Allemaal voor 
het goede doel. De opbrengst, ruim 300,00 euro is voor Seri-
ous Request.

Castricum - Ook dit jaar 
hebben Aquafit en Strand-
paviljoen Deining de han-
den weer ineen geslagen om 
de nieuwjaarsduik te organi-
seren. De Castricumse Red-
dingsbrigade zal weer paraat 
zijn om de veiligheid op het 
strand en in het water te be-
waken. De warming up be-
gint rond 13.50 uur en staat 
onder leiding van Andrea van 
Sportplan Uitgeest. Om 14.00 
uur geeft Dick van Diepen 
het startschot. Deining biedt 
iedere deelnemer na afloop 
een beker warme chocola-
demelk aan. Een kleine duik 
in de hottubs is ook dit jaar 
weer mogelijk. Voor de thuis-
blijvers doet Radio Castricum 
105 rechtstreeks verslag van-
af het strand. Deelname aan 
de nieuwjaarsduik is gratis 
en vooraf inschrijven is niet 
nodig. Parkeren is deze dag 
gratis. Deelname is op eigen 
risico.

Nieuwjaarsduik

Verlies CAS RC, maar 
toch goed gespeeld

Castricum - CasRC bereik-
te met de hakken over de 
sloot de play-offs. Nog voor 
de feestdagen moest de eer-
ste wedstrijd gespeeld wor-
den: nummer zes, CasRC, te-
gen de nummer één, RCH uit 
Hilversum. Een maand gele-
den nog van RCH verloren 
met 60-9 en inmiddels weer 
een paar blessures rijker. Een 
zware opgave dus.
CasRC, aangevuld met jeug-
dig talent zoals Rik Hoge-
werf, ging vanaf het eerste 
fluitsignaal volop in de aan-
val. Ze stuitte echter op een 
muur van ervaren en blessu-
re vrije Hilversumse rugby-
ers. Met nog twee minuten te 
spelen in de eerste helft en bij 
een achterstand die inmid-
dels was opgelopen tot 28-
0, kreeg Rob van der Velden 
een gele kaart. Dat houdt in 
dat de tweede helft wordt be-
gonnen met één man minder. 
Dit werd bij aanvang van de 
tweede helft op niet te ver-
stane wijze benut door RCH. 
In een zeer hoog tempo werd 
binnen vijf minuten de stand 
op 47-0 gebracht. Hierna 
kreeg CasRC een reeks aan 

teleurstellingen te verwerken. 
Dit resulteerde uiteindelijk is 
een eindstand van 69-0.
Heeft CasRC slecht gespeeld 
en daardoor met 69-0 verlo-
ren van RCH? 
Op de videobeelden van de 
vast cameravrouw van Cas-
RC, Simone Beentjes, kon 
de wedstrijd nog eens beke-
ken worden. Door het ster-
ke verdedigen van Cas wer-
den aan Hilversumse zijde 
ook veel fouten gemaakt en 
werden meer try’s voorko-
men. De tweede-team-spe-
lers die invielen voor de ge-
blesseerde spelers weken 
niet voor de sterke en erva-
ren spelers van RCH. De uit-
slag doet misschien anders 
vermoeden maar het huidi-
ge CasRC 1 heeft een goede 
wedstrijd gespeeld. 
Het CasRC 1 dat op zater-
dag 16 januari zijn tweede 
play-offs-wedstrijd zal spe-
len, thuis op sportpark Wou-
terland tegen HRC, zal hope-
lijk een ander team zijn. Een 
team met herstelde spelers 
die fit zijn voor de hervatting 
van de play-offs. Foto: Theo 
Beentjes.

Kerst in 
De Bakkerij

Castricum - Kerstavond 
staat bij De Bakkerij be-
kend als Nightmare Before 
X-Mas. Wie liever wil weten 
waar hij of zij aan toe is kan 
de volgende avond terecht in 
het Uitbuik-café. Op Twee-
de Kerstdag de Ugly Christ-
mas Sweater Party. De be-
zoekers met de meest afzich-
telijke kersttrui maken kans 
op prijzen. Er is absurdistisch 
theater, live gezongen kerst-
hits en meer. In het café en 
de zaal draaien dj’s. Open 
vanaf 21.00 uur, de toegang 
is gratis. Nieuwjaarsloop AVC

Castricum - Het nieuwe jaar 
sportief beginnen? Doe mee 
aan de Nieuwjaarsloop van 
zondag 3 januari, georgani-
seerd door Atletiek Vereni-
ging Castricum. Beginnen-
de lopers kunnen meedoen 
aan de loop over 4 kilome-
ter. De start is op de atletiek-

baan aan de Zeeweg, en de 
route voert door het duinge-
bied. De gevorderde lopers 
kunnen kiezen voor 10,5 km 
of 15 km. De jeugd van vijf tot 
en met twaalf jaar kan mee-
doen aan de jeugdloop. tot 
en met de vrijdag Inschrijven 
kan via www.avcastricum.nl.

Castricum - Bij Bricas wordt 
gespeeld voor het goede doel 
op dinsdag 29 december en 
er is een vrije inloopavond op 

Bridgen woensdag 30 december. Bei-
de avonden zijn ook toegan-
kelijk voor niet-leden. Aan-
vang 19.45 uur. Aanmelden 
via www.bricas.nl of aan de 
zaal.
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