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Flashback naar 1799
Zaterdag 9 februari
H. Cornelius
19.00 uur, Gezins- Woorden Communieviering met
kinderkoor. Voorganger: Pastor J. Olling.
R.-K, Maria ten Hemelopneming
19.00 uur, pastoor Kaleab,
samenzang.
Zondag 10 februari
H. Cornelius
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor. Voorganger: Pastor H. Helsloot.
Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot
locatie Castricummerweg
Uitgeest.
10.00 uur, Voorganger ds. A.
van Egmond, m.m.v. de Cantorij.
St. jacobus Major Akersloot
10.00 uur, communieviering
met dameskoor, voorg. mevr.
Y. van Stiphout.
P.G. Limmen
10.00 uur, ds. J. Bouma
PKC, Dorpskerk
10.00 uur, ds. Dick van Arkel. M.m.v. het Liturgiekoor.
Gelijktijdig te beluisteren op
radio Castricum.
PKC, Maranathakerk
Geen dienst.
R.-K, St. Pancratiuskerk
10.00 uur, pastoor Kaleab,
samenzang.
Evangeliegemeente Castricum, Geesterhage
10.00 uur, drs. Wim Nieuwenhuis.
Het witte kerkje van Dijk
en Duin
10.00 uur, ds. Angelique Rijlaarsdam.
Maandag 11 februari
PKC, Dorpskerk
19.00 uur, Taizé-avondgebed.
Woensdag 13 februari
R.-K, Maria ten Hemelopneming.
Aswoensdag, 9.00 uur, pastoor Kaleab.
R.-K, St. Pancratiuskerk.
Aswoensdag, 19.00 uur, pastoor Kaleab, samenzang.

Agentschap
VVV 1 april
open

CASTRICUM - De gemeenteraad heeft besloten
dat er een VVV agentschap
komt in gemeente Castricum. Uiterlijk 1 april moet
het agentschap open zijn.
De locatie is nog niet bekend.
Vier zaken hebben belangstelling voor het VVV-agentschap. Dat zijn boekhandel
Laan, Vivant Rozing, strandpaviljoen Zoomers en koffiebar Gusto.

Goed contact met de
burgemeester

Pauline van Vliet (tweede van links) tijdens de informatieavond.

CASTRICUM - In het Strandvondstenmuseum van
Menno Twisk was woensdagavond (30 januari) een bijzonder gezelschap bij elkaar. Allemaal hadden ze een
gemeenschappelijke interesse: De Slag bij Castricum in
1799.
Pauline van Vliet had deze
mensen mede namens de
Werkgroep Oud-Castricum,
uitgenodigd om wetenswaardigheden uit te wisselen. Met
alle opgedane kennis hoopt
de cineast de film over De
Slag waarheidsgetrouwer uit
te beelden. De avond begon
met twee sprekers in het museum en kreeg een voortzetting waar contacten gelegd
werden.

Soldaat op wacht
Bij de ingang van het museum stond een soldaat op
wacht die deed denken aan
een strijder in de 18e eeuw
en zo was iedereen meteen in
de sfeer. Cor Smit van de
Werkgroep Oud-Castricum
legde het doel van de avond
uit en sprak de hoop uit dat er
enige mysteries over deze geschiedenis opgelost zouden
worden. Hij kondigde ook de
eerste spreker aan: Fred
Braaksma die werkt bij het
Fort aan den Ham, een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Fred gaf een overzicht van de oorlog die in
1799 twee maanden gewoed
heeft en waarbij zowel aan de
Frans-Nederlandse kant als
de Russisch-Engelse kant
40.000 soldaten betrokken
waren. In tegenstelling tot
wat vele mensen denken, was
Napoleon nog niet betrokken
bij deze strijd. De oorlog eindigde na de bloedige Slag bij
Castricum waarbij 20.000
soldaten gewond raakten of
sneuvelden. Dat de strijd ook
sporen heeft nagelaten bij de
Russen, bleek onlangs nog
toen een Russische delegatie

bloemen kwam leggen bij het
oorlogsmonument in Bergen.

Mijterplaten
Cor Prins uit Egmond was de
tweede spreker van die
avond. Cor vertelde dat hij
sinds zijn zestiende een fascinatie heeft voor de oorlog die
tijdens 'de lange herfst van
1799' woedde. Zijn interesse
werd 33 jaar geleden gewekt
door het boek 'Russen en Engelsen in Noord-Holland'.
Sinds die tijd is hij vaak op
pad gegaan met een detector
en heeft hij vele gebieden in
de omgeving afgestruind naar
historische resten. Van zijn
hobby maakte hij zijn beroep
en hij heeft nu een bedrijf in
conservering en restauratie
van archeologische vondsten:
Archeozorg. Cor Prins heeft
veel kanonskogels, musketkogels, knopen en zelfs een
Russische mijterplaat gevonden uit de herfst van 1799.
Een deel van zijn vondsten
was die avond te bezichtigen
in het gebouw van de Werkgroep.

Beenderlijm
Na de presentaties kwam er
een discussie op gang over de
vraag waarom de Engelsen
destijds landden bij Callantsoog en niet bij Den Helder.
Volgens een aantal deskundigen had die plek alles te maken met de slechte weersomstandigheden in de maand
augustus. Over wat er gebeurd is met de vele slachtoffers, rezen ook vragen. Behalve een paar skeletten, zijn
er namelijk geen resten gevonden van massagraven. Dat

de lijken geborgen moesten
worden, is zeker want de
stank moet niet te harden geweest zijn. Sommige overleveringen vertellen dat de resten onderaan de papenberg
gelegd werden en met zand
overladen. Later zijn de botten waarschijnlijk opgegraven om te verkopen aan de
lijmindustrie die er beenderlijm van maakten. De resten
van 'n Russische soldaat zijn
ontkomen aan deze bizarre
recycling; zijn skelet ligt op
de zolder van de Werkgroep.
Bij de werkgroep kregen de
bezoekers een drankje aangeboden en maakten zij nader
kennis met elkaar. Onder de
genodigden was ook een lid
van de re-enactmentgroep die
Pauline van Vliet gecontracteerd heeft. Deze groep zal
met oorlogskledij uit die tijd
de strijd verbeelden die er
destijds in deze omgeving
heeft gewoed. Er werden ook
locaties besproken waar gefilmd kan worden en afspraken gemaakt over het script
voor 'Soldaat onder het zand'.
Acteur Fred van Kaam besprak een mogelijke rol met
scriptschrijfster Marie Kiebert. De hoofdpersoon Kees
Groentjes zal gespeeld worden door een leerling die deel
uitmaakt van de theatergroep
van het Bonhoeffer college.
"Al met al was het een
vruchtbare avond die veel
kennis en contacten heeft opgeleverd" stelt Van Vliet. "Nu
er 116 % van het project gefinancierd is, zal alles in stelling gebracht worden om een
geslaagde reconstructie te
maken van De Slag, die daardoor voor eens en altijd in het
collectieve bewustzijn van de
Castricummers bewaard zal
blijven."

T 0251 650 650 www.profiletyrecenter.nl
Castricum, Oude Haarlemmerweg 77a
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Toon Mans.
uitgebreid gelegenheid in informele sfeer na te praten en
te netwerken.
Dit evenement is gratis te bezoeken voor leden van Goed
Contact. Ook andere ondernemende vrouwelijke professionals zijn welkom, voor
hen geldt een toegangsprijs
van € 25.
Plaats van handeling is de
raadzaal van het nieuwe gemeentehuis (Raadhuisplein 1,
1902 CA Castricum). De ontvangst is om 19.30 uur. Het
programma begint om 20.00
uur en duurt tot 22.00 uur.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot 19 februari
via www.goed-contact.nl

Meedoen met
Weihnachts-Oratorium

Oorlogskledij

APK VOOR ALLE MERKEN
VANAF 19.95
MARTIJN KOOIJMAN

CASTRICUM - Wie is Toon
Mans? Hoe bestuurt hij
zijn organisatie? Hoe werkt
hij samen met ambtenaren,
college, gemeenteraad, politie en brandweer? Hoe
combineert hij zijn inspannende en tijdrovende baan
met zijn privéleven? Op
dinsdag 26 februari krijgen
de ondernemende vrouwen
van Goed Contact antwoord op deze en andere
vragen.
In een college tour-achtige
setting neemt burgemeester
Toon Mans van Castricum in
zijn eigen 'huis' plaats op het
podium. Daar wordt hij geïnterviewd over thema's als zijn
achtergrond, werk, ambitie,
successen, valkuilen, leermomenten en meer. Uiteraard
krijgen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen; in de zaal
staan microfoons opgesteld.
Na afloop van het interview
worden de aanwezigen in
groepen rondgeleid in het
nieuwe gemeentehuis en is er

•

OOK VOOR LEASERIJDERS

Castricumse Oratorium Vereniging

CASTRICUM - Zingen bij een koor is plezierig, ontspannend én leerzaam. Tenminste, dat stellen de leden
van de Castricumse Oratorium Vereniging (COV). Wie
zelf wil ervaren of dat klopt, kan meedoen met het
nieuwste project van COV: het Weihnachts-Oratorium
van J.S. Bach. Dit wordt het komende jaar ingestudeerd
en uitgevoerd tijdens het concert ter gelegenheid van
het 45-jarig jubileum van het koor.
Als projectlid neem je deel
aan de reguliere repetities die
elke donderdagavond plaatsvinden in de Dorpskerk in
Castricum van 20.00 tot
22.00 uur. Het project loopt
van februari/maart tot en met
de uitvoering van het concert
op 13 december in de Pancratiuskerk in Castricum.
Deelname aan het project

kost €70,- + €15,- voor de
benodigde materialen. Om je
stemsoort te bepalen is een
stemtest met de dirigent
noodzakelijk. Dit gebeurt tijdens één van de eerste repetities. Aanmelden kan vóór 1
maart. Meer informatie en
aanmelding: Vonie Hin, tel.
075 – 6285521. Zie ook:
www.covklanken.nl.

Nieuwe gezichten op de
pijnpolikliniek van RKZ
BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis is voor de
behandeling van pijnpatiënten gaan samenwerken met
het Medisch Centrum Alkmaar. De anesthesiologenpijnbestrijders uit het MCA houden sinds 7 januari ook
spreekuur in Beverwijk.
Zij worden ondersteund door
het bestaande team van pijnverpleegkundigen in het
RKZ. De pijnpoli blijft
maandag tot en met donderdag geopend. De pijnbestrijders uit het MCA vervangen
de huidige anesthesiologenpijnbestrijders die vanaf 2013
elders gaan werken. Op deze
manier blijft het bestaande
niveau van pijnbehandeling
in het RKZ en de mogelijkheid tot doorverwijzing gehandhaafd. De samenwerking
met MCA past bij de huidige
ontwikkelingen in de zorg,
waarbij steeds meer samen-

werkingsverbanden ontstaan
tussen specialismen. Zo vormen de RKZ en MCA chirurgen gezamenlijk de maatschap Chirurgen Noord-West,
hebben de RKZ kaakchirurgen een gezamenlijke maatschap met kaakchirurgen in
het Kennemer Gasthuis (KG)
en hebben ook de plastisch
chirurgen een samenwerkingsverband met vakgenoten in het KG.
De RKZ Pijnpoli is een polikliniek voor chronische pijnpatiënten. Zij worden gezien
door ervaren pijnspecialisten
met brede expertise.

