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Pearl bij 
Korenslag
Castricum - Komende zaterdag 
is het tienerkoor Pearl te zien op 
televisie. Het programma Ko-
renslag begint om 19.55 uur op 
Nederland 2. De Castricummer 
Henny Huisman presenteert het 
prgramma. Uit alle aanmeldin-
gen vanuit het hele land is het 
koor geselecteerd om mee te 
doen aan de eerste voorronde 
van dit grote korenevenement. 
De twintig deelnemers van dit 
koor en dirigente Adinda Vis ho-
pen deze avond verder te komen. 
Uiteindelijk gaan er van de ruim 
vijftig deelnemende koren negen 
door naar de echte show. 

Cameraploeg van SBS6 naar 
Limmen voor Steffie-gebak
Limmen - Eigenlijk was het gein-
tje. Toen de moeder van Steffie 
Zoontjes in de winkel stond zei 
banketbakker Peter Bakker dat 
hij gebakjes naar haar dochter 
zou vernoemen als zij in de hal-
ve finale zou komen. Steffie doet 
mee aan Popstars waarin gestre-
den wordt voor een plaats in een 
nieuw te vormen popgroep. Hij 
voegde de daad bij het woord. 
Vanaf vrijdag 5 december zijn 
de gebakjes te koop. Tijdens de 
uitzending die avond wordt het 
gebak gepresenteerd aan Ge-
rard Joling. “Het gebak bestaat 
uit crème suisse en bitterkoek-
jes en een geheim ingrediënt”, 
vertelt Peter. “De versiering be-

staat uit een ster of muzieknoot 
en een foto van Steffie.” Speci-
aal voor het bezoek van de SBS6 
cameraploeg, zijn er maandag al 
een aantal proefexemplaren ge-
maakt. De opname die zijn ge-
maakt op de Dusseldorperweg 
worden vrijdagvond uitgezon-
den.     

Film over schuilkelder op 
open dag Oud-Castricum

Castricum - Tijdens de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum is een film 
te zien over de schuilkelder na-
bij Kijk Uit waar de Nachtwacht 
en diverse schilderijen van Van 
Gogh in de oorlog werden opge-
slagen. Later werd de kelder be-
stemd als bewaarplaats voor het 
Filmmuseum. Over het gebruik 
van de kelder is tijdens de open 
dag een film met zelfs beelden 
uit 1940 te zien. Henk de Smidt, 
oud-medewerker van het Film-
museum, vertelt in deze film zijn 
belevenissen.
Deze open dag wordt gehouden 
op zondag 7 december van 11.00 
tot 16.00 uur in het Historisch 

Informatiecentrum De Duyn-
kant aan de Geversweg. Daar is 
de expositie nog te bezichtigen 
over twee onderwerpen uit het 
31e jaarboek van de werkgroep, 
dat eind oktober is verschenen. 
Nostalgische herinneringen aan 
de Castricumse popmuziek in de 
zestiger jaren bijvoorbeeld. 

De leden van de werkgroep zijn 
uiteraard aanwezig om vragen te 
beantwoorden over de geschie-
denis van Castricum en Bakkum 
of over familieleden. Daarvoor is 
echter meer gelegenheid op elke 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30-21.30 uur, wanneer De 
Duynkant ook is opengesteld. 
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HIJ KOMT, HIJ KOMT...
HAZELNOOT

PIETENTAART

Leuk voor in de schoen
Kinder roomchocoladeletters en pietenlollys 
Marsepein figuren   

8,95

HIJ KOMT, HIJ KOMT...
HAZELNOOT

PIETENTAART

Leuk voor in de schoen
Kinder roomchocoladeletters en pietenlollys 
Marsepein figuren   

8,95

Grote sortering:
Kinder roomchocoladeletters,

pietenlollys, marsepein figuren, borst-
plaat, taai, teveel om te noemen!!

Boterletters vanaf 3 stuks  7,95 p.st.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 6 december 18.30 uur: 
woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 7 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 6 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Zo. 7 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 7 december Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. M. Beitler. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 7 december 10.00 uur: Da-
niël ter Maten uit Uitgeest. Hei-
lig Avondmaal. Ontmoetingscen-
trum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 

groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 7 december 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 7 december 10.00 uur: Ds. 
Blaauw.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 5 december 9.30 uur: Woord- 
en communieviering. Voorgan-
ger pastor J. Olling. Koffiedrin-
ken in de Pius.
Za. 6 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering met een vorme-
ling en gemengd koor. Voorgan-
gers oud vic. G. Geukers en pas-
tor J. Olling.
Zo. 7 december: Woord- en com-
munieviering met spontaan koor. 
Voorgegaan door eigen woord- 
en communiegroep. 

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 6 december: Geen viering.
Zo. 7 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met aquarius-
koor. Voorganger pastor J. Veldt.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Do. 4 december 19.00 uur: Sa-
cramentslof.
Vrij. 5 december: Geen viering. 
Za. 6 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Sound of 
life.
Zo. 7 december 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij en 
kinderkerk met jongeren en kof-
fiedrinken in de Klop.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Roken en psychiatrie

Castricum - Op maandagmid-
dag 8 december wordt op Radio 
Castricum 105 een zogenaamde 
‘special’ uitgezonden van 15.00 
tot 16.00 uur.
Het roken van tabaksartike-
len en het verbieden daarvan in 
openbare gelegenheden, is mo-
menteel een veelbesproken on-
derwerp. In een special, die door 
Ellen Eerhart zal worden gepre-
senteerd, is Dr. Martiene Repko 
de gast. Zij won landelijk de Pu-
blicatieprijs in het Tijdschrift voor 
psychiatrie 2007-2008 met het 

artikel: “Kunnen patiënten met 
een depressieve stoornis stop-
pen met roken?” Deze prijs ont-
ving ze uit handen van het be-
stuur en de redactie van dit tijd-
schrift en de Commissie Weten-
schappelijke activiteiten van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie. 
In deze uitzending geeft ze ant-
woorden op vragen zoals: Wat is 
roken? Wat doet dit met het li-
chaam maar ook met de geest? 
1 januari en de goede voorne-
mens komen er weer aan. Wat 
kan ik doen? Wat is een psychia-
ter of een psycholoog? Wat kun-
nen zij doen en voor wie? Waar-
om rust er zo’n taboe op de psy-
chiatrie? Verklaart men je dan 
meteen voor gek? Wat bete-
kent roken voor de jeugd, maar 
ook voor ouderen? Wat is Par-
kinson of Alzheimer en hoe gaat 
de omgeving hier mee om? Kun-
nen mensen met een depressie-
ve stoornis stoppen met roken?  
Maakt roken mensen met ADHD 
nóg onrustiger of juist rustig ?

Tevens zal er een leerling van het 
Bonhoeffer College te gast zijn. 
Deze heeft als thema voor zijn 
opdracht Nederlands gekozen: 
een debat aan te gaan met zijn 
medeleerlingen over wel of niet 
roken verbieden. 
Ook luisteraars kunnen vragen 
stellen door tijdens de uitzen-
ding te bellen met 0251-655565. 
Dit kan live in de uitzending, 
maar kan uiteraard ook ano-
niem buiten de uitzending. Al-
le vragen zullen discreet worden 
behandeld. Het doel is niet om 
mensen te verbieden om te ro-
ken, maar om de mensen die wil-
len stoppen, maar die niet weten 
hoe (of er geen wilskracht voor 
hebben) op weg te helpen. Ook 
wil de programmamaakster dui-
delijk maken dat psychiatrische 
hulp in het algemeen helemaal 
zo ‘gek’ nog niet is !
Castricum 105 is te ontvangen 
op de volgende frequenties: 
105.0 FM in de ether tot ver in 
de regio, 104.5 FM op de kabel 
in Bakkum en Castricum, 89.0 
FM op de kabel in Akersloot, 
Limmen en op De Woude, via C-
TV, en via de computer middels 
een livestream op www.castri-
cum105.nl.

Nieuwe, veili-
ge wegen voor 
het duingebied
Castricum - In week 49 start 
PWN met het opknappen van 
een aantal wegdelen in het 
Noord-Hollands Duinreservaat. 
Het betreft de achteringang van 
camping Berenweide en de par-
keerplaatsen Zanderij in Castri-
cum, achter het station, en Kraai-
ennest in Heemskerk. 

Dromenvangers 
maken in De Hoep
Castricum - Op woensdagmid-
dag 10 december kunnen kin-
deren van acht tot en met twaalf 
jaar hun eigen dromen vangen 
met behulp van natuurlijke ma-
terialen uit het duin en misschien 
wat persoonlijke dingen, die de 
kinderen zelf mee kunnen ne-
men, waardoor de dromenvan-
ger nog beter gaat werken. De 
workshop is van 14.00 tot 16.00 
uur. Aanmelden via www.pwn.nl/
activiteiten of 0900-7966288.
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Programma 4 dec t/m 10 dec 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag & dinsdag 20.00 uur
“Bienvenue chez les ch’tis”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 20.00 uur 

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag & woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 14.00 & 18.45 uur 
zondag 11.45 & 14.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”
zaterdag 14.00 uur 

“Sinterklaas en het Geheim 
van het Grote Boek” 

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 14.30 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Oorlogswinter”

Winnaar prijsvraag Corso en AmericA Magazine bekend
Castricum - Afgelopen week 
is de winnaar bekend gemaakt 
van de prijsvraag die Corso Bi-
oscoop uit Castricum in samen-
werking met AmericA Magazine 
vorig jaar heeft uitgeschreven. 
Iedereen die zich opgaf voor de 

Bienvenue chez les Ch’tis
Bienvenue chez les Ch’tis is 
een Franse komedie waarin een 
postbeambte een positie aan de 
Côte d’Azur probeert te rege-
len, maar voor straf wordt over-
geplaatst naar Noord-Frankrijk 
Postbeambte Philippe Abrams 
werkt in Salon-de Provence. Hij 
is getrouwd met Julie, wiens de-
pressieve buien hem het leven 
haast onmogelijk maken. Om 
zijn vrouw een plezier te doen 
probeert hij zich te laten over-
plaatsen naar de Côte d’Azur. 
Maar zijn plannetje mislukt en 
als straf wordt hij tewerkgesteld 
in Bergues, een boerendorpje in 
het noorden. Abrams staat aller-

minst te popelen om naar deze, 
in zijn ogen, verschrikkelijke re-
gio te verhuizen. Al snel blijkt dat 
het beeld dat hij van het noorden 
heeft, niet helemaal strookt met 
de werkelijkheid. 

Met maar liefst 25 miljoen Franse 
bezoekers, was Bienvenue chez 
les Ch’tis de best bezochte film 
ooit in Frankrijk. 
Regisseur Dany Boon weet zijn 
deels autobiografische ervarin-
gen effectief te vertalen voor de 
internationale markt. Dit komt 
toch vooral door het spitsvondi-
ge script en de innemende ver-
tolkingen

Sinterklaas en het geheim 
van het grote boek

Als Sinterklaas bij het examen 
voor zijn nieuwe ‘dakrijbewijs’ 
een ongeluk krijgt, moet hij naar 
het ziekenhuis. Iedereen vindt 
het heel erg, behalve de geme-
ne Dr. Brein. die wil dat Sinter-
klaas stopt met zijn werk. Ze wil 
het kasteel van Sinterklaas voor 
zichzelf en is ook van plan om 
al het geld voor sinterklaasca-

deautjes in te pikken en er met 
het Grote Boek van Sinterklaas 
vandoor te gaan. De Pieten stel-
len een onderzoek in en met be-
hulp van de kinderen proberen 
ze de problemen op te lossen. 
Het avontuur brengt ze zelfs tot 
in Curaçao. Lukt het de Pieten 
dit spannende avontuur tot een 
goed einde te brengen? 

nieuwsbrief van Americamagazi-
ne.nl en Corso Bioscoop maakte 
kans op een reis voor twee per-
sonen naar New York. Karin Fi-
lipsen uit Egmond aan den Hoef 
is de winnaar. “Ik heb nog nooit 
eerder wat gewonnen en boven-

dien  heb ik nog nooit gevlogen”, 
aldus een dolblije winnares. 

Op de foto v.l.n.r.: Robert de Lan-
ge (Corso Bioscoop), de win-
nares Karin Filipsen en Harald 
Kolkman (AmericA Magazine.nl)

Hondencrèche op Dijk en Duin
Castricum - Op Dijk en Duin is  
dinsdag een hondencrèche ge-
opend. Cliënten in dagbehan-
deling en medewerkers van Dijk 
en Duin kunnen hiervan gebruik 
maken. De honden worden door 
cliënten verzorgd onder begelei-
ding van Jacqueline van Baar-
sen, activiteitenbegeleidster en 

gediplomeerd beheerder die-
renpension. De betrokkenheid 
van cliënten is bedoeld als eer-
ste opstap van cliënten naar re-
gulier werk in de maatschappij. 
De hondencrèche is gevestigd 
in Loods Bakker, de voormalige 
fietsenwerkplaats, tegenover de 
bouwkundige dienst.  

Boerenkool met worst
Limmen - Traditioneel is er na-
tuurlijk weer in december de 
boerenkoolmiddag van carna-
valsvereniging de Uylenspieg-
hels. Deze keer wordt de eet-
middag gehouden op zondag 
14 december in De Burgerij. Tij-
dens deze middag kan heel Gor-
teldonk kennismaken met de 
nieuwe prins Tyl XIII, Bart Liefe-
rink, en zijn gevolg. De zaal gaat 
om 16.00 uur open en de mu-

ziek wordt verzorgd door Pa-
trick Bouquet. De boerenkool 
zal weer worden bereid door de 
hofkok van de Uylenspieghels, 
Gerrit Hartog. Het eten staat om 
17.15 uur op tafel. 
Tot vrijdag 12 december zijn de 
kaarten te koop bij Jack en Ger-
da Burgering, Vredeburglaan 2 
en bij Dennis en Saskia Dekker, 
’t Achtkant 15 tussen 10.00 en 
20.00 uur. 

Getuigen gezocht van 
verkoop aggregaten
Regio - De politie heeft de af-
gelopen weken enkele meldin-
gen binnengekregen over bui-
tenlands sprekende mannen die 
aan de deur aggregaten te koop 
aanbieden. Meldingen zijn on-
dermeer afkomstig uit Limmen, 
Egmond aan den Hoef, Heiloo 
en Akersloot. De mannen ope-
reren in wisselende samenstel-
ling en met verschillende auto’s. 
Ze vertellen dat ze de appara-
tuur voor een Duits, dan wel Ita-
liaans bedrijf verkopen. Het ver-

moeden bestaat dat de aggrega-
ten van een inferieure kwaliteit 
zijn, maar dit is nog niet bewe-
zen omdat er nog geen aangiftes 
zijn van mensen die daadwer-
kelijk een apparaat hebben ge-
kocht. De politie zoekt aangevers 
of getuigen die zakelijk contact 
met de mannen hebben gehad 
of een aankoop hebben gedaan 
en waarschuwt potentiële klan-
ten niet met hen in zee te gaan. 
Getuigen kunnen bellen met de 
politie: 0900-8844.

VVD is op zoek 
naar raadsleden
Castricum - De VVD Castricum, 
momenteel de grootste partij in 
de Castricumse gemeenteraad, 
is op zoek naar kandidaat-raads-

leden. Inwoners van Castricum 
met ideeën en ambitie, die niet 
bang zijn voor verantwoordelijk-
heid en die het liberale gedach-
tegoed aanhangen worden uit-
genodigd te reageren. Dat kan 
via bestuur@vvd-castricum.nl of 
0251 -658770.

Informatie over 
Het Kleurenorkest 
Limmen - Het Kleurenorkest 
is een algemeen bijzondere ba-
sisschool voor Natuurlijk Leren. 
Het Kleurenorkest is de eerste 
school in Nederland die het Na-

tuurlijk Leren vormgeeft vanuit 
de pijlers: NLP, Systemische be-
nadering en Oplossingsgericht 
Werken. Voor belangstellenden 
wordt een informatieochtend 
georganiseerd. op 10 december 
van 9.30 tot 11.00 uur. Het adres 
is Oosterzijweg 8, Limmen. 
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Brothers-4-Tune en Cigale samen in concert
Regio - Muziek- en a capellalief-
hebbers die een kaartje bestel-
len voor een van de kerstconcer-
ten van Brothers-4-Tune uit Cas-
tricum en Velsen en Cigale uit 
Velsen kunnen een zeer afwisse-
lende avond tegemoet zien.
Kerstcarols, up-tempo stukken, 
close harmony en humor zijn on-
derdelen van het programma van 

de twee zanggroepen die hun 
sporen ruimschoots hebben ver-
diend in het Nederlandse ama-
teur a capellacircuit.
De voorstellingen vinden plaats 
in respectievelijk de Engelmun-
duskerk in het historische cen-
trum van Oud-Velsen en de 
Dorpskerk in het pittoreske 
Spaarndam.

Kerstworkshop
Castricum - Op 9 december is 
er om 10.00 en 14.00 uur een 
kerstworkshop in Mem’s atelier 
aan de Loet 294 in Castricum. 
Tijdens de workshop gaat men 
een decoratiepin maken. Opge-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-656562. 

Collecteren voor Amnesty? 

Scouting zoekt 
stoere meiden
Castricum - Scouting Castri-
cum zoekt voor meiden in de 
leeftijd van zeven tot en met 
tien jaar. Langskomen kan op 
het Scoutingpad 3 in Castricum 
op zaterdag van 10.00 tot 12.30 
uur. Voor informatie: Ronja Rie-
ke 061047450.

COV viert 40-jarig 
jubileum met djembé
Castricum - Op 26 november 
1968 werd in Castricum het 
gemengd koor Cantabilé op-
gericht dat al snel de naam 
Castricumse Oratorium Ver-
eniging kreeg. In een paar 
jaar tijd groeide dit koor uit 
tot een volwaardige oratori-
um vereniging met 120 leden. 

Zaterdag 22 november vierde 
de COV haar 40-jarig bestaan 
met een feest voor de leden van 
het koor. In een uitgebreid pro-
gramma dat in de Maranatha-
kerk werd gehouden, konden de 
leden vroeg in de middag deel-
nemen aan workshops stemvor-
ming, Zuid-Amerikaanse dans, 
tekenen en poëzie. 
Daarna was in de verre omtrek 
van de Maranathakerk te ho-
ren dat er feest werd gevierd. 
Met 125 djembétrommels lieten 
de koorleden de kerk op haar 
grondvesten trillen. Het feest 

werd vervolgd met een recep-
tie van het bestuur van de COV, 
waarin uitgebreid werd stilge-
staan bij de geschiedenis van 
het koor, het 40-jarig jubileum 
van dirigent Pieter-Jan Olthof en 
het 40-jarig lidmaatschap van 
een viertal leden. 
Ook burgemeester Emmens 
roemde de bijdrage van het koor 
aan het culturele leven van Cas-
tricum en sprak de hoop uit dat 
zij, evenals Emergo in 2008, over 
60 jaar haar 100-jarig jubileum 
zou kunnen vieren. De receptie 
werd opgeluisterd door het op-
treden van het blazersquintet 
van de jubilerende muziekver-
eniging Emergo. 

Met een gezamenlijke maaltijd 
en enkele terugblikken in de ge-
schiedenis werd de feestdag af-
gesloten. Op 6 maart zal de COV 
die Jahreszeiten van J. Haydn als 
jubileumconcert uitvoeren.

Afsluiting jaar van 
het religieus erfgoed
Castricum - Historicus en oud-
conservator van het Westfries 
Museum drs. Carel de Jong ver-
zorgt op uitnodiging van de 
Volksuniversiteit en de Openba-
re Bibliotheek een lezing onder 
de titel ‘Geloof jij het?’. 

De lezing vindt plaats op don-
derdagavond, 11 december in de 
bibliotheek Castricum, aanvang 
20.00 uur. Kaarten à 6,50 euro 
zijn verkrijgbaar bij de bibliothe-
ken, boekhandel Laan en www.
vucas.nl. 

De concerten zijn op zater-
dag 13 december in de Engel-
munduskerk in Oud Velsen om 
20.15 uur en zondag 21 decem-
ber in de Dorpskerk in Spaarn-
dam om 20.15 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 12,00 euro, inclu-
sief pauzeconsumptie. Reserve-
ren via www.brothers4tune.com 
of 0251-671959.

Op 11 december komt Mem’s 
atelier naar de KBO in Limmen. 

Daar gaan de deelnemers een 
kersttafelstuk op een glazen 
taartplateau maken. De work-
shop begint om 10.00 uur in de 
Vredeburg. Opgeven bij Johan 
Werring, tel. 072-5053702 of Riet 
Min, tel. 072-5051434.

die  een paar uur willen collec-
teren. Neem voor meer infor-
matie contact op met Monique 
Logchies, tel. 072-5055680.

Limmen - Dit jaar vindt de Am-
nesty-collecte plaats van 8 tot 
en met 14 februari. In Limmen 
worden nog vrijwilligers gezocht 

Spiritualiteit in het dagelijks leven
Castricum - De Volksuniversi-
teit Castricum organiseert voor 
de tweede keer de cursus ‘Spi-
ritualiteit in het dagelijks leven’. 
In deze cursus leren de deelne-
mers hoe zij de eigen spirituali-
teit kunnen ontdekken en ver-
der ontwikkelen. De training 
wordt gegeven door drs. Er-
nest Spronck, oprichter/direc-

teur van het Spiritueel Manage-
ment Centrum te Haarlem. Deze 
Vucas-cursus duurt zeven avon-
den, start op maandagavond 12 
januari om 19.30 uur. De cursus 
wordt gehouden in het Clusius 
College. Een cursusavond loopt 
van 19.30 tot 21.30 uur. Informa-
tie en aanmelding bij het Vucas-
kantoor, tel. 0251-670048.

Unicef-stand in Geesterduin

Expositie ‘Bijzondere beelden’ 
van fotograaf Klaas Weijdema 
Castricum - Tot en met 28 februari exposeert fotograaf Klaas Weijde-
ma ‘bijzondere beelden’ in bezoekerscentrum De Hoep. Klaas neemt 
de bezoeker mee op een digitaal fotoavontuur langs het duin- en kust-
gebied van Zuid-Kennemerland. 

Castricum - Unicef biedt we-
reldwijd hulp aan kinderen die 
buiten hun schuld hulp nodig 
hebben. Van 1995 tot en met 
2007 had Unicef een gunstige 
verkoopplaats vóór respectieve-

lijk de Hema en Etos. Deze plaat-
sen worden door de brandweer 
uit veiligheidsoverwegingen niet 
meer toegestaan. AH biedt Uni-
cef nu onderdak op zaterdag 13 
december. 

Digitale kunst 
Castricum - Tussen 8 en 21 de-
cember exposeert Marcel Hom-
mes zijn digitale kunst in eetca-
fé Het Steegje op de Dorpstraat 
77a in Castricum. Na een gra-
fische opleiding houdt Marcel 
zich vooral bezig met fotogra-
feren en kunst. Deze combina-
tie zorgen voor zeer verassende 
kunstwerken. Kijk oop op www.
zebology.nl

Joke de Kruijf 
bij NTI-NLP
Regio - Op zondag 7 decem-
ber organiseert NTI-NLP een 
dag over authenticiteit. Joke de 
Kruijf zal als dagvoorzitster het 
programma leiden en zal ook als 
musicalster haar stem laten ho-
ren. Ook zal er een optreden zijn 
samen met Ernst Daniël Smid. 
Verder zal het programma be-
staan uit voordrachten van de 
bekende regisseur Robin Pera 
en schrijver/dichter Henk Diller-
op. Daarnaast zullen de trainers 
van NTI-NLP een eigen inbreng 
hebben. Deze dag vindt plaats in 
het Kennemertheater in Bever-
wijk, Opgave: tel.: 072-5053501 
of mail info@ntinlp.nl. Kijk op 
www.ntinlp.nl voor meer infor-
matie
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Vitesse ‘22 verliest 
onfortuinlijk van SVW’27
Castricum - Na tweemaal punt-
verlies te hebben geleden tegen 
Hellas Sport en VSV, moest Vi-
tesse het deze keer opnemen in 
Heerhugowaard tegen SVW’27. 
Met het ontbreken van spits Len-
nert Beentjes en de matige vorm 
van de laatste weken, konden de 
Castricummers ook nu geen pot-
ten breken: in een harde wed-
strijd werd het 2-1 voor de gast-
heren.
De eerste helft zag een fel-
le thuisploeg, dat druk probeer-
de te zetten op de helft van de 
tegenstander. Dit openingsof-
fensief was echter vrijwel zon-
der gevaar, hoewel de vele do-
de spelsituaties vaak zorgden 
voor hachelijke situaties voor het 
Castricumse doel. Na dit slordige 
begin kroop Vitesse wat meer uit 
z’n schulp, waarbij vooral invaller 
Nick Castricum (voor de vroeg 
uitgevallen Tanno v.d. Berghe) 
gevaar stichtte met zijn snelle 
rushes aan de rechterkant. Kan-
sen werden er echter niet gecre-
eerd, terwijl aan de overkant de 
beste mogelijkheden waren voor 
de Heerhugowaarders, middels 
twee gevaarlijke kopballen.
Na de rust was er een evenwich-
tig spelbeeld met op en neer gol-

vend voetbal als gevolg. Het was 
SVW die op voorsprong kwam, 
nadat een onterechte vrije trap 
snel werd genomen en de ijve-
rige rechterflankspeler de bal 
panklaar neerlegde op het hoofd 
van spits De Bruin: 1-0.
Dit was het signaal voor Vitesse 
om alles of niets te gaan spelen 
en had bijna gelijk effect, toen 
Tom Spil op de lat kopte. Ook 
de mee naar voren gestuurde 
rechtsback Shabari Visser kreeg 
een goede kans, maar zijn inzet 
ging over het doel van doelman 
Commandeur. Toch werden de 
gasten beloond toen Robin Bak-
ker met één van zijn spaarzame 
acties de bal terugtrok naar Mike 
van Vliet, die met links de bal in 
de kruising deponeerde: 1-1. 
Met nog een paar minuten op 
de klok leek dit de eindstand te 
worden, maar domme pech viel 
Vitesse ten deel. Uitblinker Mat-
thew Altena verstapte zich rond 
het eigen strafschopgebied, 
waardoor de thuisploeg eenvou-
dig de winnende treffer kon sco-
ren. Een dubbel verlies dus voor 
de ploeg van Ron van Aanholt, 
waarbij de komende weken cru-
ciaal zijn om aansluiting te hou-
den bij de top.

Winst voor vrouwen VV Limmen
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben de uitwedstrijd 
tegen Kolping Boys 2 met 0-2 
gewonnen. En die winst was vol-
komen terecht. 
Limmen speelde nog zonder de 
geblesseerde Linda en Astrid, 
maar weer met Monique en Nat-
halie. Monique begon na ruim 
tien weken blessureleed weer op 
haar vertrouwde plek onder de 
lat, Nathalie nam na acht weken 
blessureleed plaats op de reser-
vebank. Tegenstander was de 
nummer laatst van de competi-
tie Kolping Boys dames 2. Op het 
kunstgras in Oudorp moest er 
gewonnen worden om aanslui-
ting te houden met de onderkant 
van de middenmoot.
De wedstrijd begon wat rom-
melig, beide ploegen leden veel 
balverlies en het was duidelijk 
te zien dat Limmen moest wen-
nen aan het spelen op het kunst-
grasveld. Maar naarmate de eer-

ste helft vorderde was Limmen 
de bovenliggende partij. Er wer-
den meer duels gewonnen en 
er werden goede kansen ge-
creëerd. Vooral Tamara passeer-
de op rechts meerdere malen 
haar tegenstandster en op links 
schoot Nikki na een mooie actie 
maar net voorlangs. 
Het was Marije die na onge-
veer 20 minuten spelen de wel-
verdiende voorsprong binnen-
schoot. Via een vrije trap vanaf 
de rand van het strafschopge-
bied liet zij de keepster kansloos. 
Hierna bleef Limmen de betere 
ploeg, vooral verdedigend werd 
er zeer goed gespeeld. Suus, 
Yvonne en Liedewij gaven nau-
welijks kansen weg. 
De tweede helft werd direct 
weer goed begonnen, de da-
mes van Kolping Boys werden 
onder druk gezet en zij hadden 
zeer veel moeite om hier onder-
uit te komen. Het was Yvonne die 

de voorsprong voor Limmen ver-
dubbelde. Zij schoot de bal via 
een afstandsschot tegen de tou-
wen. En bekroonde hiermee haar 
prima spel met een mooie tref-
fer. Hierna werd de wedstrijd ge-
controleerd uitgespeeld. Er wa-
ren nog wel enkele kansen voor 
onder andere Tamara, maar de-
ze werden niet benut. Zo bleef 
de 0-2 als eindstand op het bord 
staan. Opnieuw een goede wed-
strijd van Limmen dat deze keer 
wel beloond werd met drie pun-
ten. Zondag speelt Limmen thuis 
tegen NVC uit Naarden. Een voor 
Limmen totaal onbekende te-
genstander. Ook zij staan in de 
middenmoot, dus er zal gewoon 
gewonnen moeten worden. Als 
men het goede spel van de laat-
ste weken vasthoudt, moet dat 
kunnen. Toeschouwers worden  
uitgenodigd om te komen kijken. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur 
op de Dampegheest.

Meervogels stelt teleur
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels is tegen hekkenslui-
ter Volendam met 4-2 onderuit 
gegaan. Het team wist geen mo-
ment de indruk te wekken te ge-
loven in een overwinning.
Vooral het eerste half uur was 
dramatisch en deze trend lijkt 
zich tegenwoordig bij elke wed-
strijd wel af te tekenen. De tegen-
standers moeten eerst scoren en 

dan pas wordt Meervogels wak-
ker en gaat dan goed voetballen. 
Ook de tactische wissel, een ver-
dediger voor een aanvaller haal-
de aanvankelijk niets uit. Toch 
begon Meervogels iets beter te 
combineren. Het laatste kwartier 
leek het weer ergens op en werd 
er, ten onrechte, geen penalty 
gegeven anders was de aanslui-
ting daar geweest. Terwijl de Vo-

lendammers in de kantine naar 
de afslachting van hun profclub 
zaten te kijken begon Meervo-
gels de tweede helft net zo slap 
als de eerste met als gevolg 3-0.
Het weer, het veld en het spel 
werden al slechter waarbij zelfs 
het M-side bestuur (trouwe fans 
van de Akersloters) voortijdig 
het voetbalcomplex verliet en zo 
de tweede treffer van Mick Kes-
sens miste. Meervogels kan zon-
dag tegen SVA sportief revanche 
nemen.

Meervogels wacht 
een zware klus
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels komt na twee weken 
rust weer in actie. De ploeg moet 

het 6 december in de hoofdstad 
opnemen tegen koploper ABN/
Amro. 
Deze tegenstander scoort zeer 
makkelijk, en is vooral thuis zeer 
sterk. Meervogels wist in tien 
duels twintig keer minder te sco-

ren dan de Mokummers (20 te-
gen 40). 
Maar Meervogels hoeft niet 
kansloos te zijn als de ploeg 
vanaf de eerste minuut scherp 
genoeg is. Het duel begint om 
14.30 uur.

Inschrijving 
voor bosloop
Castricum - Voor de komende 
bosloop van AVC op 7 december 

kan men zich nog voorinschrij-
ven via de website op www.av-
castricum.nl. 
Op het programma staat traditie-
getrouw de halve marathon. En 
nog meer. 

zondag 7 december 14.00 uur:

Limmen - Blokkers
balsponsor: schiLderBedrijf peter dekker & zn. 

pupillen v.d. week:  chieL winter (LiMMen d3)

Alkmaarsche IJsclub strijdt voor Waagbokaal
Castricum - Zaterdag 22 no-
vember was het zover. Verschil-
lende clubs vanuit heel Neder-
land streden om de Waagbokaal 
die vorig jaar in Alkmaar bleef.
Ondanks een goede prestatie 

van de leden van de AIJC, afde-
ling kunstrijden, waarvan twee 
podiumplaatsen is het aantal 
punten dat behaald moest wor-
den om de Waagbokaal in Alk-
maar te houden niet gelukt. De 

Castricumse Nova Scheelings 
(7) behaalde een uitstekende 
vijfde plaats. 
Het was een grote verrassing 
voor de leden dat Jim Bakkum 
de prijsuitreiking deed. 

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - forESTErS

ZONDAG 7 December
AANVANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: TIm AAIj

Geen krant ontvangen: 
bel 0251-674433
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Shoeby Fashion feestelijk 
van start in Castricum
Castricum - De feestkleding die zij dragen komt uit eigen winkel. Tru-
dy, Sil, Suzanne, Carola, Miranda en Sandjai poseren voor de versier-
de toegang van Shoeby Fashion die woensdag de deur opende. Robin, 
Deborah en Jolanda staan niet op de foto. Met de opening van Shoe-
by Fashion op de Torenstraat heeft Castricum er een eigentijdse mode-
winkel bij voor mannen, vrouwen en kinderen. De collectie bestaat uit 
vrijetijdskleding en trendy items. En Jilly & Mitch biedt stoere en hippe 
kindermode voor eigenwijze meisjes en jongens. 

Op 12 en 13 december 

Sfeervolle kerstmarkt Burgerij 
Limmen - Vrijdag 12 en za-
terdag 13 december wordt 
een gezellige kerstmarkt ge-
houden in De Burgerij, Dus-
seldorperweg 103 in Lim-
men. Vrijdag begint de markt 
om 13.00 uur en duurt  dan 
tot 21.00 uur, Zaterdag is de 
kerstmarkt vanaf 10.00 uur 
geopend tot een uur of vijf. 

De Burgerij is voor deze gelegen-
heid aangekleed in kerstsfeer en 
er zal doorlopend een zingen-
de kerstman aanwezig zijn om 
iedereen te vermaken. Voor de 
kinderen staat er een grabbel-
ton, zodat ieder kind een leuke 
attentie krijgt.
Troel voor Kids en Pineapples 
zorgen voor diverse modeshows 
op de catwalk. Hun kleding is 
natuurlijk ook te koop in hun  
kraam. Confusion Wines ver-
koopt diverse wijnen, Drogisterij 
Aker heeft mooie aanbiedingen 
en er is iemand aanwezig voor 
een huidanalyse. 
Anastasia zorgt voor leuke spul-
len op het gebied van home-de-
coration en Bloembinderij Suus 
verkoopt op het buitenterrein 
kerstbomen tegen messcherpe 
prijzen. Kerstbomen kunnen gra-
tis worden thuisbezorgd. Binnen 
verkopen zij kerststukken, zijden 
bloemen, kerstdecoratie en nog 
veel meer.
Bakkerij Bakker heeft een keur 
aan heerlijke producten uitge-

stald en De Burgerij zorgt voor 
de dranken en spijzen. Om in de 
winterse sferen te blijven verko-

pen zij erwtensoep en glühwein, 
broodjes beenham en nog veel 
meer.

Kerstgeschenk van Moeder Natuur 

‘De mannen zijn er weer!’
Castricum - De mannen? Wel-
ke mannen? De Nordmannen uit 
Denemarken zijn weer gearri-
veerd. Afgelopen zaterdag zijn de 
allermooiste kerstbomen uit De-
nemarken bij Bobs bomen gear-
riveerd. Deze zijn van de zomer 
zorgvuldig geselecteerd door 
Bob en zijn team. Alleen bomen 
met het keurmerk ‘Original Nord-
man’ zijn naar Castricum getrans-
porteerd. De bomen zijn prachtig 
vol, de dikke naalden zijn zacht 
en donkergroen van kleur en de-
ze kerstbomen vallen niet uit.

“Eigenlijk kun je de Nordmann 
bomen wel een kerstgeschenk 
van Moeder Natuur noemen”,  
zegt Bob lachend. “De mees-
te mensen geven de voorkeur 
aan een echte geurende boom in 
de huiskamer in plaats van een 
kunstboom. En het bezwaar te-
gen uitvallende naalden behoort 
tot het verleden met de komst 
van de Nordman bomen op de 
Nederlandse markt. We starten 
met de verkoop op vrijdag 5 de-
cember. De bomen zijn verkrijg-
baar in verschillende maten. He-
le grote bomen voor bijvoorbeeld 
kantines of bedrijven en een aan-

tal verschillende maten voor in 
de huiskamer. We hebben zelfs 
ook nog hele kleine babyman-
netjes voor op de kinderslaap-
kamer. Elke boom wordt afge-
zaagd en op maat gemaakt voor 
de kerstbomenstandaard en voor 

alle bomen geldt dat het pracht-
exemplaren zijn. Bobs bomen is 
iedere dag open vanaf 5 decem-
ber 10.00 uur, ook op zondag 7 
en 14 december. 
De verkoop vindt plaats vanaf de 
Verlegde Overtoom 11 in Castri-

Knusse High Tea bij 
Bakkums Breekgoed 
Bakkum - Vorige week zondag 
organiseerde Bakkums Breek-
goed, de cadeauwinkel en slijte-
rij in Bakkum, haar eerste High 
Tea. De sneeuw zorgde voor 
een feeëriek decor. Een groep 
van twaalf vriendinnen werd om 
half drie ontvangen met thee en 
een plak ontbijtkoek met room-
boter. Gastvrouw Saskia de Wit 
had vervolgens een echte dorps-
wandeling door Bakkum voor de 
groep geregeld. Daarna werd de 
groep warm onthaald met een 
groot aantal oudhollandse  lek-
kernijen die door William Borst 

vakkundig voorbereid waren; 
zelfgebakken wafels, jan-in-de-
zak, griesmeelpudding met bes-
sensaus en broeder. Ook het ad-
vocaatje met slagroom ontbrak 
niet. Voor Bakkums Breekgoed 
was dit de eerste High Tea die 
zij organiseerde. Belangstellen-
den kunnen bij Saskia de Wit in-
formeren naar de mogelijkhe-
den via tel.: 06-57584766 of  in-
fo@bakkumsbreekgoed.nl. Het 
adres is Van Oldenbarneveldt-
weg 22. De winkel is geopend 
van woensdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 
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Dorpsstraat blijvend onveilig
Ongeveer 20 jaar geleden werd de Vereniging Castricum Veilig (VCV) 
actief. Het was een reactie op de herinrichting van de Dorpsstraat. Die 
straat bleek flink onveiliger geworden voor fietsers, door versmalling van 
de rijbaan. In deze 20 jaar is er niets gebeurd om de onveiligheid in 
de Dorpsstraat te verminderen. Wel zijn allerlei pogingen gedaan om 
het autoverkeer uit de straat te weren, maar zonder echt succes. Ook 
heeft de Gemeente Castricum veel gedaan aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in andere straten. Daarover heeft VCV de laatste jaren 
weinig meer te klagen. Een goede ontwikkeling dus, die het gemeen-
tebestuur siert. 
Met de Dorpsstraat blijft het zeuren. Een vermindering van het autover-
keer is daar niet te verwachten. Dat is nu eenmaal het gevolg van het 
grote woongebied van Noord-End tot aan Albertshoeve. Voor dat gebied 
is en blijft de Dorpsstraat de kortste en snelste ontsluitingsroute richting 
Heemskerk/Beverwijk. Net als 20 jaar geleden is ook nu het verbeteren 
van het winkelklimaat de belangrijkste reden om weer tot een herinrich-
ting over te gaan. Verbetering van de veiligheid voor fietsers is geen doel. 
Dat zal het ook niet worden. Sterker nog: voor fietsers zal de Dorpsstraat 
nog minder veilig worden. 
Nu al kan iedere verkeersdeelnemer zien hoe het straks gaat worden. 
In het noordelijkste stukje is die situatie al gemaakt. Dat stukje is geen 
pretje. Niet voor de bewoners, die lawaai ondervinden van de autoban-
den die over het klinkerstuk in het midden van de weg rijden. En niet 
voor de fietsers. Zij worden – nog meer dan nu al het geval is – als stop 
gebruikt voor het autoverkeer. Blijkbaar voelt dat heel onprettig, want ze 
rijden nu al over de stoep naast de weg. Met zijn allen gaan wij weer veel 
geld uitgeven aan de volgende mislukking in de Dorpsstraat. Jammer 
voor fietser en bewoners. Over een paar jaar na de komende herinrich-
ting zullen er stemmen opgaan om de klinkers in het midden van de weg 
te vervangen door asfalt. En langs de stoepen komen dan borden met de 
tekst “Voor voetgangers; niet voor fietsers!”. Vreemd dat dit plan populair 
is. Een veilige straat voor fietsers zal de Dorpsstraat waarschijnlijk nooit 
meer worden. En of het winkelklimaat daar verbetert…….?
Fons Lute, voorzitter Vereniging Castricum Veilig.

Vrienden Bakkerij gaan door
Castricum - Zondag verzamel-
de de Vrienden van de Bakkerij 
zich voor Strawberry Queen, de 
loods van Fatels op de Puikman. 
Daar maakten ze een groepsfoto 
om te laten zien dat De Bakkerij 
nog springlevend is met veel vrij-
willigers en mensen die het cul-

tureel podium nog steeds steu-
nen. 
Er is nu zelfs weer hoop in zicht 
voor De Bakkerij; een mogelijk 
nieuw pand aan de Dorpstraat in 
Castricum in samenwerking met 
Café Me Tante. De jongeren ho-
pen de bouw van dit pand eind 

2009 te kunnen beginnen. Maar 
in de tussentijd wil De Bakke-
rij gebruikmaken van de oude 
loods als tijdelijke locatie. 
De jongeren zouden er tot ju-
ni 2009 gebruik van kunnen ma-
ken. 
Foto: Jorinde Reijnierse. 

Werken in de zorg? 
Aquilae heeft dé baan

Filmopname De Storm in 
volle gang in Breehorn
Bakkum – Paviljoen Breehorn 
op het terrein van Dijk en Duin 
vormde zondag het decor voor 
opnames van de nieuwe Ne-
derlandse speelfilm De Storm. 
In kleding uit begin jaren ’50 
en haar gekapt in het mode-
beeld van toen, wachtten de ve-
le figuranten geduldig op de din-
gen die stonden te gebeuren. In 

Breehorn was een hotel nage-
bouwd waar evacués van de wa-
tersnoodramp werden opgevan-
gen. 
Compleet met modder en nat-
te haren. De Storm gaat over 
de overstroming die Zeeland in 
1953 teisterde en over een vrouw 
die op zoek gaat naar haar kind. 
(Foto: Giel de Reus). 

Het modebeeld van de jaren ’50 en die van 2008 samen. De figuranten 
moeten aan allerlei eisen voldoen voordat zij mee kunnen spelen in de 
film. Gekleurd haar, tatoeages en piercing zijn bijvoorbeeld uit den bo-
ze. Net zoals lang haar bij mannen en kort haar bij vrouwen. 

Regio - Aquilae is in 2002 op-
gericht uit onvrede over de be-
perkte keuzemogelijkheden die 
gehandicapten hebben op het 
gebeid van wonen, werken, trai-
ning, vrijetijdsbesteding en be-
geleiding. Aquilae heeft bijvoor-
beeld het project Aquilae-Ni-
do. Dat is een proef met bege-
leid wonen en een training met 
logeeractiviteiten. Aquilae orga-
niseert tevens vakantieweken, 
logeerweekenden, uitstapjes 
en er wordt elke week gerepe-
teerd voor de tweejaarlijkse op-

voering van een musical (musi-
calgroep Ludamus). Op de nieu-
we locatie aan de Peperstraat in 
Beverwijk worden de activiteiten 
van de dagbesteding uitgebreid 
met een lunchroom waar de cli-
enten zelfgebakken lekkernijen 
aan gasten zullen serveren. 
Kortom, zij bieden een creatieve 
en inspirerende werkplek voor 
iedereen die graag wil werken 
binnen de zorgverlening. Lees 
meer in de advertentie op de pa-
gina KennemerJob elders in de-
ze krant.  

Vaarbewijs halen in de 
winter, varen in de zomer
Regio - Een vaarbewijs in de 
winter? Juist in de winter is het 
wijs om te leren voor je vaarbe-
wijs. Als gestart wordt in janua-
ri, is het examen in februari. En 
wie voldoende scoort heeft in 
maart het vaarbewijs aan boord. 
Als dan in het voorjaar de boot 
te water wordt gelaten, is men 
klaar voor de zomer. De deelne-
mers aan de cursus weten dan 

hoe zij moeten uitwijken en hoe 
zij naar het weer moeten kijken. 
Manoeuvreren gebeurt dan vaar-
dig en men gedraagt zich  vooral 
zeewaardig. In vijf lessen bekwa-
men de cursisten zich en daarna 
doen zij snel examen. De cursus 
kost 140 euro en wordt gegeven 
in Alkmaar en Haarlem. Aanmel-
den kan op www.toplicht.nl of 
bel 0251-239832.

Kerstsfeer in 
de Slotkapel
Egmond - Helemaal in de 
kerststemming komen in de 
sfeervolle Slotkapel van Eg-
mond aan den Hoef met zijn 
gebrandschilderde ramen, 
17e eeuwse details en unie-
ke sfeer. 

Vrijdagmiddag 12 december en 
zaterdagmiddag 13 december 
worden er vanuit het Descar-
teshuis tegenover de Slotkapel 
kant-en-klare kerststukken ver-
kocht van 13.00 tot 16.00. Op za-
terdag 13 en zondag 14 decem-
ber kan men van 14.00 tot 17.00 
in de sfeervolle Slotkapel terecht 
voor onder andere de aankoop 
van zelfgemaakte marmelade’s. 
jam’s, en zelfs christmaspud-
ding. Maar ook stoofperen, com-
pote’s en diverse sappen zijn ge-
maakt. Natuurlijk mag alles ge-
proefd worden. Ook kan men 
deze beide middagen zelf een 
kerstdecoratie maken. Zaterdag-
avond is er een speciale kerst-
proeverij in de Slotkapel. Van 
19.00 tot 22.00 worden de aan-
wezigen verrast met ideeën en 
voorbeelden voor het kerstont-
bijt, de kerstbrunch en het kerst-
diner. Alle gangen passeren de 
revue onder het genot van een 
glas wijn. Voor de kerstproeve-
rij en het maken van de kerst-
decoratie is reserveren gewenst. 
De kosten voor de kerstproeverij 
zijn 10,- euro en voor het maken 
van het tafelkerststuk wordt  25,- 
euro gevraagd. Alle opbrengsten 
van dit speciale weekend zijn ten 
behoeve van de Slotkapel. 

Reserveren voor de kerstproe-
verij en het maken van het tafel-
kerststuk kan bij Karin Bruins, na 
19.00 uur op tel. 072-5066560. Of 
via slotkapel@live.nl. Alle overi-
ge activiteiten zijn vrij toeganke-
lijk en daar hoeft men niet voor 
te reserveren.

Dubbelexpositie bij Silhouet
Heiloo - Silhouet binnenhuis-
architectuur houdt vanwege het 
25-jarig bestaan van het bedrijf 
in de toonzalen aan de Kenne-
merstraatweg 99-103 een dub-
belexpositie met werk van twee 
professionele kunstenaars: Ditta 
Engel en Irma van de Zand. 
Ditta Engels maakt beelden. Fi-
guratief werk. Vooral van men-
sen en dieren. In allerlei forma-
ten. Ze heeft een atelier en een 

beeldentuin aan de Westerweg 
in Heiloo. 

Irma van de Zande schildert en 
geeft les. Haar kunst is zeer veel-
zijdig. Naakten, danseressen, 
jazzmuzikanten. Het zijn terug-
kerende thema’s in haar kleur-
rijke schilderijen. Ook portretten 
maakt ze graag. 
De expositie duurt tot 8 janua-
ri 2009. 
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Natuurwandeling in de 
Wimmenummerduinen
Egmond aan den Hoef - Zo-
als elke eerste zondag van de 
maand wordt ook op zondag 
7 december een IVN-wande-
ling in de Wimmenummerdui-
nen gehouden. In de winter-
maanden start die om 11.00 uur 
bij het Nachtegalenpad, aan de 
noordkant van Egmond aan den 

Hoef. De wandeling duurt twee 
uur. Deelnemers dienen zelf te 
zorgen voor een toegangskaart 
voor het Noord-Hollands Duin-
reservaat van PWN. Verzamelen 
bij het informatiebord. 
Voor nadere inlichtingen: IVN-
Heiloo@hccnet.nl of 072- 532 
5110.

Jan van de Kerkhof glorieus 
winnaar Arno Haarmode Trofee
Castricum - Afgelopen zater-
dagmiddag en -avond werd er 
door Biljartvereniging ’t Stetje 
weer het jaarlijks Arno Haarmo-
de toernooi georganiseerd. Jan 
van de Kerkhof is glorieus wi-
naar geworden. 
In de eerste ronde waren de 
meest opvallende partijen. In de 
partij tussen Piet Castricum en 
Jeroen van de Kerkhof wist Je-
roen te winnen in maar liefst ne-
gen beurten. Ook de partij tussen 

Willem Brakenhof en Stephan 
Castricum mocht er zijn, Stephan 
miste de beginstoot, maar maak-
te verder in de partij geen poe-
del meer en won in twaalf beur-
ten. De uiteindelijke winnaar Jan 
van de Kerkhof won in de eerste 
ronde in een spannende partij 
van Johan van Venetiën. Hij ver-
sloeg Johan in vijftien beurten, 
waar Johan twee caramboles te 
kort kwam voor een remise. In de 
tweede ronde moest Jan het op-

Bondsarbiter Jan Kamp reikt winnaar Jan van de Kerkhof de Arno 
Haarmode wisselbeker uit.

nemen tegen Harm Regts. Deze 
partij wist hij ook weer te winnen 
in vijftien beurten, met een slot-
serie van vijf caramboles. In de-
ze partij maakte Jan maar twee 
poedels, wat ook zeer goed te 
noemen is. In de derde ronde 
was Jan Elting de tegenstander, 
en ook die kreeg klop in 22 beur-
ten tegen de zeer goed spelende 
Jan van de Kerkhof.
De partij voor de derde plek ging 
tussen Jan Elting en Cees Borst.  
Die die werd gewonnen door 
Jan Elting die er na een moei-
zame start een prachtige eind-
sprint uitperste en Cees in der-
tien beurten versloeg en de be-
ker voor de derde plek verover-
de.
De finalepartij was tussen Theo 
van de Voort en Jan van de Kerk-
hof. Jan begon al met een se-
rie van negen caramboles. Theo  
kwam na een beetje tegengas 
wel langszij maar uiteindelijk 
na zestien beurten moest hij de 
handdoek in de ring gooien en 
genoegen nemen met de beker 
voor de tweede plek.
Jan van de Kerkhof was dus dit 
jaar de trotse en blije winnaar 
van het zeer geslaagde Arno 
Haarmode toernooi en ging naar 
huis met de grote wisselbo-
kaal en een beker voor de eer-
ste plaats, die werd uitgereikt 
door bondsarbiter Jan Kamp. 
Daarna was er nog een verloting 
met prijzen die deze dag tot een 
groot succes maakte.

Schaakclub Bakkum in zwaar 
weer na derde nederlaag op rij
Castricum - Door de derde ne-
derlaag op rij wordt het voor 
het team van coach Bob Bak-
ker steeds moeilijker om zich te 
handhaven in de eerste klasse. 
Alleen inzicht in de werking van 
het verstand en zintuigen van 
Adri Twisk kan Bakkum nog red-
den van degradatie. Alleen Adri 
Twisk, Han Kemperink en Henk 
van der Eng bleven overeind. 
Ton Morcus kwam in een ogen-
schijnlijk gelijkspel, doch moest 
zich in het eindspel gewonnen 
geven. Henk van der Eng kwam 
met zijn geliefde Engelse spel 
met licht voordeel uit de ope-
ning. Zijn tegenstander besloot 
tot een kwaliteitsoffer en daar-
mee een aanval tegen de witte 
koning. Door de kwaliteit terug 
geven werd deze aanval echter 
weerstaan en werd in wederzijd-
se tijdnood tot remise besloten. 

Peter Siekerman kwam met zwart 
in een Siciliaanse partij. Een on-
derschatte ruil van de witte lo-
pers bracht de Volendammer een 
beest van een paard in de zwarte 
linies en was het, positioneel be-
keken, eigenlijk voor Siekerman 
al verloren. Een pionoffer om het 
zwarte paard op een cruciaal 
veld te krijgen mocht niet baten, 
wit offerde meteen een kwaliteit 
en kon zijn pion moeiteloos laten 
promoveren: 0-1. 
In een Dame-Indische partij pro-
beerde Fons Vermeulen met wit 
zijn tegenstander in het nauw te 
brengen. Door een onnauwkeuri-
ge volgorde van zetten kon zwart 
zich bevrijden, waarna Vermeu-
len voor de moeilijke taak stond 
zwarts oprukkende damepion-

nen in toom te houden. Vlak voor 
de eindspelfase, in wederzijdse 
tijdnood, vergat Vermeulen een 
stuk in veiligheid te brengen, 
juist toen hij dacht zwart te kun-
nen verschalken: 0-1. 
Han Kemperink speelde met 
zwart een Slavische opening. Wit 
gaf een pion maar durfde niet 
scherp door te spelen en ge-
bruikte veel tijd, kwam in tijd-
nood en ging voor de tijdcontrole 
door zijn vlag. Een pion was niet 
meer zonder materiaalverlies te-
gen te houden, zodat Kemperink 
terecht won. 
Arno Schlosser kwam met wit 
prima uit de opening en kreeg 
uitstekende aanvalskansen, me-
de door het passieve spel van de 
Volendammer. Een stukoffer zag 
er kansrijk uit, zwart moest het 
enkele zetten later weer terug-
geven om mat te voorkomen. Bi-
zar genoeg gaf het vervolg zwart 
echter kans voor een tegenaan-
val en na een verkeerde afruil 
was mat plotseling niet meer te 
voorkomen: 0-1. 
Gren Noteboom kon met scherp 
tegenspel het agressieve spel 
van zijn tegenstander pareren 
en won zelfs een kwaliteit. In 
het eindspel dacht Noteboom na 
ruil van toren voor loper eerder 
een pion te kunnen promoveren, 
maar overzag een zet. Na promo-
ties en dameruil restte een vrijpi-
on voor de  Volendammer: 0-1. 
Adri Twisk speelde een span-
nende Siciliaan, waarbij over en 
weer kansen ontstonden, uitein-
delijk werd tegen de tijdcontro-
le tot remise besloten omdat zet-  
herhaling onvermijdelijk bleek. 
Eindstand: 2-6.

Midwinterduinloop 
vanuit Egmond-Binnen
Egmond-Binnen - Op zaterdag 
13 december start nabij sporthal 
de Schulp in Egmond -Binnen de 
Midwinterduinloop. Na een korte 
aanloop is een parcours uitgezet 
in het duingebied. Het aantrek-
kelijke duinparcours in de om-
geving van Egmond-Binnen is 
vergelijkbaar met het duintraject 
dat in de Egmond Halve Mara-
thon is opgenomen. Het is daar-
om aan te bevelen deze loop op 
te nemen in de voorbereiding op 
de Egmond Halve Marathon.

Vanaf 1 december is voor de eer-
ste keer in het bestaan van de 
Midwinterduinloop een voorin-
schrijving gestart, dit in verband 
met de zeer hoge opkomst vorig 
jaar. Deelnemers kunnen zich in-
schrijven bij de Runnersworldza-
ken van Zaandam en Alkmaar.
De starttijden zijn: 11.00 uur voor 
de afstanden 4-7,6 en 16,8 kilo-
meter. Voor meer inlichtingen 
trimloopcommissie@lechampi-
on.nl of Peter Lansbergen 075-
6871474.

Klaverjassen
Akersloot - Vrijdag 12 december 
organiseert handbalvereniging 
Meervogels een klaverjasdrive in 
haar kantine. Deze kaartavond 
zal in het teken staan van de na-

derende kerstdagen en ook de 
prijsjes zullen daarop afgesteld 
zijn. Iedereen die een beetje kan 
kaarten is welkom. Het klaver-
jassen in het Boshuis begint om 
20.15 uur. Inlichtingen bij Erwin 
Tiebie, tel. 0251-315717.

Koploper verliest 
bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 28 november 
speelde Vredeburg ronde 10. Het 
topduel tussen de ongeslagen 
B. Stolp en de nummer 2 Admi-
raal werd een hoogstaande Sici-
liaan met kansen voor Stolp op 
de damevleugel en een scher-
pe koningsaanval door Admiraal. 
Stolp drong met zijn dame diep 
in de stelling van Admiraal, die 
echter een onafwendbare kwa-
liteitwinst dreigde, waartegen 
Stolp een dameoffer tegen to-
ren en loper besloot. Een dubbe-
le aanval op 2 torens beëindig-
de evenwel de partij in de eerste 
nederlaag voor Stolp. Ebels hield 
in een Franse partij de stand lang 
in evenwicht tegen de runner-up 
Hageman. In het late midden-
spel overzag Ebels een fraaie 
paardzet wat hem een stuk kost-
te, waarna Hageman op techniek 
de zaak afwikkelde. Hollander 
wist weer niet te winnen met een 
stuk meer tegen Aafjes, die zijn 
vele tegendreigingen beloond 
zag. Van Vliet groeit zienderogen 
na een zwakke competitiestart 
en zag scherp dat de promo-
tie van Min kon worden beant-
woord met een fraaie mataanval. 
N. Pepping kreunde wanhopig 
dat hij het niet meer zag, maar 
wist toch met laatste krachten te 
winnen van A. Termes.  
In groep B verraste Remi Aafjes 
de sterke Allard de Vries en staat 
nu op een derde plaats. Vrijdag 
en zaterdag 5 en 6 december is 
er geen schaken.
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Piet Putter, vader van vijftien kinderen
Reünie rondom 100e verjaardag
van oprichter van de Putterclan

Akersloot - “Rembrandt en an-
dere beroemdheden worden na 
jaren nog geëerd en herdacht. 
Maar mijn vader was ook een 
geweldige man.” Dat vindt Henk 
Putter, het dertiende kind van 
vader Piet Putter. “Hij is eenen-
veertig jaar geleden op 59-ja-
rige leeftijd overleden en zou 8 
december honderd jaar zijn ge-
worden. Ik vond het een feest 
waard.” Maar liefst veertien kin-
deren, één dochter is overleden, 
37 kleinkinderen met aanhang 
en 57 achterkleinkinderen zullen 
met elkaar zondag feest vieren in 
Hotel Akersloot.
Wij hebben een gesprek met 
Clara Putter, de vrouw van de 
oudste zoon Jan Putter en Henk 
Putter, de initiatiefnemer van 

het grootse gebeuren, waarbij 
155 familieleden betrokken zijn. 
Henk: “Mijn moeder Nel Vrouwe 
was achttien jaar toen zij op 14 
mei 1930 met mijn vader trouw-
de. Mijn vader was toen 21 jaar. 
Mijn moeder was expres in ver-
wachting geraakt, omdat zij het 
thuis niet zo leuk had en graag 
het huis uit wilde. De kinderen 
kwamen snel achter elkaar. Mijn 
ouders waren katholiek en erg 
gelovig. Ieder jaar kwam de pas-
toor op bezoek. Die kreeg dan 
altijd een sigaar en een borrel-
tje. Maar steevast zei hij: ‘U weet 
het, gaat heen en vermenigvul-
dig u. Komt er gauw weer een 
kleintje?’ Mijn moeders buik was 
net een landkaart. Ze had ver-
schillende operaties ondergaan, 

Het gezin Putter. Boven van links naar rechts: Riet, Nel, Tiny en Jan; 
tweede rij: Aat, Wil, Piet en Cor; onderste rij: Greet, Hans, moeder Nel; 
Truud, Henk, vader Piet Putter, Ted, Peter en Wim. 

kreeg een kindje, dat na acht 
maanden aan de griep overleed 
en had nog een paar miskramen. 
Zij baarde onder meer een kind-
je van twaalf pond en haar laat-
ste twee kinderen, een tweeling 
woog acht pond. Later toen zij 
wat ouder werd, was zij eigenlijk 
weer mooi slank. Ik vond dat ik 
een knappe moeder had. Ze is 70 
jaar geworden.”
 
Hard werkende vader
Piet Putter was een hard wer-
kende man, die goed voor zijn 
gezin zorgde. Eerst was hij los-
se arbeider, zoals men dat toen 
noemde. Hij hielp op de tuinen, 
hielp bij het hooien en werkte als 
arbeider bij het lossen van schel-
pen uit de boten. Akersloot had 
destijds nog drie kalkovens. Toen 
hij ongeveer dertig jaar oud was 
ging hij bij de Hoogovens wer-
ken en wel bij de Walserij West, 
welke later aan China is ver-
kocht. Hij leidde destijds onder 
meer HTS’ers op voor wat betreft 
de kwaliteit van het staal. Op zijn 
40ste kreeg hij helaas reuma 
en kon het werk niet meer aan. 
Toen belandde hij op het labora-
torium van de Walserij West. Zo 
moesten onder meer de poriën 
van het staal, de constructie en-
zovoort worden onderzocht. Piet 
werkte er tot zijn 59ste toen er 
maag/darmkanker bij hem werd 
geconstateerd. Henk: “Mijn va-
der zat nooit stil. Hij werkte bij de 
Hoogovens in ploegendienst. Als 
hij bijvoorbeeld ochtenddienst 
had gehad, dan deed hij thuis 
eerst zijn nette kloffie uit, deed 
vervolgens een oude broek en 

een oud shirt aan, deed er een 
touw omheen, deed een oud jas-
je aan, een alpino op zijn hoofd 
en ging aan het werk. Wij had-
den een volkstuin en voor een 
groot gezin was er natuurlijk al-
tijd veel groente nodig. Dan had-
den wij een paar honderd konij-
nen, die allemaal moesten wor-
den verzorgd. De derde Pink-
sterdag ging mijn vader altijd 
naar de veemarkt in Purmerend, 
waar hij altijd twee bokjes kocht. 
Eén aten wij op met Kerst, de an-
der met Pasen.” Ze waren thuis 
met acht jongens en zeven meis-
jes en moesten allemaal meehel-
pen. Als de ouderen van school 
kwamen, moesten zij eerst een 
emmer met aardappels schillen.” 
Henk: “Honger hebben wij nooit 
gehad. Wij aten altijd in etap-
pes. Sommigen aten warm tus-
sen de middag en dan aten an-
deren in de keuken brood. An-
deren aten dan weer ’s avonds 
warm en dan aten anderen weer 
in de keuken.”
 
Goed geregeld gezinsleven
Henk: “Ik kan me niet herinneren 
dat mijn ouders ooit ruzie had-
den. En een grote mond opzet-
ten, dat liet je wel. Eén van de 
meisjes werd altijd thuis gehou-
den voor de huishouding. Kon 
die een goede baan krijgen, dan 
deed weer een andere dochter 
het.” Als de kinderen uit school 
kwamen, moesten zij hun kleren 
uit doen. Ze deden dan een over-
all en laarzen aan. In het week-
end werden de kleren gewassen 
en zondags kregen zij hun zon-
dagse kleren aan. Als de kinder-
bijslag er was, werden er nieuwe 
kleren gekocht voor diegenen, 
die aan de beurt waren. Henk: 
“Met Pasen kregen wij een kor-
te broek aan en eind oktober 
was het weer tijd voor een lan-
ge broek. In Akersloot hielpen de 
mensen elkaar destijds allemaal. 
Gaf mijn vader aan mensen wat 

groente, dan kreeg hij daar bij-
voorbeeld kleren voor terug.” 
Voetbal heeft altijd een grote rol 
gespeeld in het gezin Putter. Ge-
lovig als zij waren, moesten de 
kinderen eerst naar de kerk, dan 
kregen zij zakgeld en mochten zij 
naar het voetbalveld van ‘Meer-
vogels 31’. Piet Putter is vanaf de 
oprichting in 1931 bij ‘Meervo-
gels’ betrokken geweest, eerst 
als voetballer, later deed hij aller-
lei klusjes en zat hij eveneens in 
de elftalcommissie. Ook de jon-
gens voetbalden allemaal.
 
Het sterven
Heel bijzonder is het als Henk 
en Clara vertellen over de laatste 
periode uit het leven van hun va-
der en schoonvader. “De dokter 
schreef met een rode pen en dat 
is niet goed”, zo kwam hij thuis. 
Binnen een jaar was hij er niet 
meer. Hij had zich overgegeven 
en had het geaccepteerd. Tegen 
zijn vrouw, die wel eens zat te 
huilen in de keuken, zei hij: “Nel, 
doe je haar eens knap, ik wil een 
knappe weduwe achterlaten.” 
Iedereen in het dorp Akersloot 
kwam afscheid van hem nemen, 
ging er met angst en beven heen 
en kwam er lachend weer van-
daan. Hij regelde zijn eigen be-
grafenis en gaf vlak voor zijn 
sterven alle kleinkinderen geld 
voor een ijsje. Clara: “Mijn man 
Jan nam als oudste zoon veer-
tien dagen vakantie op om bij 
zijn vader te waken. Alle kinde-
ren waakten om de beurt.” Zon-
dag a.s. zou deze bijzondere va-
der en opa 100 jaar zijn gewor-
den. Maar liefst 155 familieleden 
komen in het Hotel Akersloot bij-
een om dit heuglijke feit te vie-
ren: een toch wel heel bijzonder 
gegeven. Life and cooking (je 
kunt eten en drinken wat je maar 
wilt) is het concept. Voorts zijn 
er nog diverse uiteraard niet te 
vermelden verrassingen te ver-
wachten. (Marga Wiersma)

Cadeau voor (groot)ouders
Castricum - In de december-
maand is het altijd weer na-
denken wat de (groot)ouders te 
geven. Een veel gehoorde uit-
spraak is: “Wij hebben alles al en 
wat hebben wij nu nog nodig”. 
De Stichting Welzijn Castricum 
heeft een breed aanbod voor se-
nioren. Al eens aan een kennis-
makingscursus met de computer 
gedacht? Of wat te denken van 
een simpele mobiele telefoon in-
clusief beltegoed en cursus? Of 
een half jaar lang een speciale 
seniorencomputer inclusief be-

geleiding aan huis uitproberen 
en daarna de mogelijkheid tot 
koop? Kaartjes voor de Zondag-
middagsociëteit in Geesterhage? 
Tegoed voor een aantal keren 
meedoen aan sportactiviteiten 
voor senioren of badmintonnen.  
Tussen de middag warm eten bij 
de Open Eettafel in Sans Souci. 
Cursussen/workshops voor se-
nioren zoals Geheugentraining, 
Opruimen en organiseren, Schil-
deren voor oma met kleinkind en 
Oosterse bewegingsvormen.
Kortom, de Stichting Welzijn 

Sinterklaas en Zwarte Pieten 
op bezoek in Geesterduin
Castricum-  Op koopzondag was ook Sinterklaas met een aantal 
Zwarte Pieten weer in het winkelcentrum. Sinterklaas wil graag alle 
kinderen bedanken die een prachtige tekening of zelfs een wortel voor 
het paard afgaven. 
Dat ook de Zwarte Pieten zich wisten te vermaken was duidelijk vol-
gens bijgaande foto.

Castricum heeft verschillende 
mogelijkheden. Wie een van bo-
venstaande cadeaumogelijkhe-
den wil schenken aan zijn/haar 
ouder(s), opa/oma, betaalt voor-
af en krijgt een waardebon om te 
geven en de ontvangers spreken 
zelf af wanneer het hen het bes-
te uitkomt. 
Er is een overzichtslijst van de 
mogelijkheden met bijbehoren-
de prijzen te zien op de websi-
te www.welzijncastricum.nl of bij 
de balie van de Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5 (ontmoetingscentrum Gees-
terhage) in Castricum. Telefoon-
nummer 0251 – 65 65 62.

‘Is dat uw moeder?’

Theatervoorstelling over 
dementie in het Alzheimercafé
Castricum - Op dinsdagavond 
9 december is er een bijzon-
der Alzheimercafé, waarin the-
atermaker Marijke Kots een to-
neelstuk opvoert over dementie. 

In het stuk ‘is dat uw moeder? ’ 
speelt Marijke Kots drie rollen: 
een dementerende moeder, haar 
dochter en een vrouw die ver-
geetachtig wordt. Zij zitten in de 

wachtkamer van een huisarts…
Kom kijken naar deze theater-
voorstelling in het Alzheimercafé 
in Castricum in Serviceflat ‘Sans 
Souci’. Sans Souci 113. De voor-
stelling is van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang is gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie is de Werk-
groep Alzheimercafé overdag 
bereikbaar onder telefoonnum-
mer 06-33 63 18 72.
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Neem vrijblijvend een kijkje 
Originele kerstcadeaus te 
koop bij ‘Ook Voor Jou’
Beverwijk - De stichting ‘Ook 
Voor Jou’ verzorgt dagbesteding 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking en niet aangebo-
ren hersenletsel die willen wer-
ken, maar dit qua druk en snel-
heid niet aankunnen. Dit gebeurt 
in het pand aan de Diezestraat 
18 in Beverwijk. In dit pand is te-
vens de cadeaushop van ‘Ook 
voor Jou’ gevestigd. Hier worden 
de producten die de deelnemers 
op de dagbesteding maken ver-
kocht. In het assortiment zit on-
der andere badschuim, letter-
zeepjes, kaarten, badzout, dou-
chegel, mozaïekstukken, geur-
zakjes, opgemaakte gaasbak-
ken, schilderijen, et cetera. Ook 
kan men er een eigen cadeau-
pakket laten samenstellen. Leuk 
om te geven maar zeker ook leuk 
om te krijgen. Tevens worden er 
seizoensgebonden producten 
verkocht zoals kransen met vo-
gelvoer en nu natuurlijk kerst-
stukjes.
Ook is er de mogelijkheid om op 
bestelling cake en taart te laten 
bakken voor een feest of verjaar-
dag. De winkel is op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur. In het 
weekend is de winkel gesloten. 
Iedereen kan vrijblijvend bin-
nenlopen en naar de mogelijk-

heden vragen. Op de dagbeste-
ding wordt naast het werk voor 
de winkel ook arbeidsmatig werk 
gedaan voor derden. Zo is er een 
postwijk waarbij post gesorteerd 
en gelopen moet worden, inpak-
werk voor een speelgoedfabri-
kant, in elkaar zetten van cur-
susboeken, op bestelling maken 
van zeepproducten en nog veel 
meer. ‘Ook voor Jou’ is altijd op 
zoek naar diverse werkzaamhe-
den die door de bezoekers van 
de dagbesteding kunnen worden 
gedaan, zoals inpakwerk, verzor-
gen van mailings of ander werk 
dat geen spoed heeft en aansluit 
bij de doelgroep. 
Stichting ‘Ook voor Jou’ biedt 
ook buitenschoolse opvang en 
individuele thuisbegeleiding voor 
kinderen met een beperking, bij-
voorbeeld kinderen vanuit het 
speciaal onderwijs, Aangezien 
hier veel vraag naar is is de stich-
ting doorlopend op zoek naar 
geschikte (oproep)medewerkers 
om aan deze vragen te kunnen 
blijven voldoen.Geïnteresseer-
den kunnen een brief met cv 
mailen naar: mvanderploeg@
ookvoorjou.com .
Voor meer informatie over dit en 
alle andere activiteiten kan een 
kijkje genomen worden op de 
website: www.ookvoorjou.com of 
bel naar nummer 0251-208238. 

Mariz internationaal geslaagd!
Castricum - Afgelopen week-
end heeft Mariska Tauber van 
mariz.nu, aansluitend aan het 
WK Showdance in Riesa (DL), 
met goed gevolg het examen 
voor internationaal IDO jurylid 
afgelegd. IDO is de grootste In-
ternationale organisatie op het 
gebied van dans. Mariz heeft 
examen gedaan voor de discipli-
nes die vallen onder zowel Hip-
Hop/Pop als Performing Arts.
Nationaal was Mariz al een ge-
diplomeerd jurylid en ook in het 
buitenland werd ze al eerder ge-
vraagd om te jureren. Met het 
behalen van dit diploma zal zij 
ook op grote wedstrijden als een 
WK mogen jureren. 
Mariz geeft al jaren Showdance 
HipHop/Streetdance en Break-
dance in de zalen van Danscen-
trum Luut Griffioen in Castricum. 

De leeftijd van de leerlingen va-
rieert van 7 jaar tot boven de 50. 
Op dit moment is iedereen nog 
druk aan het trainen voor de 
voorstelling van 7 december. 
Met medewerking van wel drie 
showgroepen en een professio-
nele zangeres pakken de leerlin-
gen van Mariz.nu weer goed uit.
Meteen de week daarop worden 
weer nieuwe choreo’s gemaakt 
voor de volgende voorstelling. 
Inschrijven voor dit nieuwe blok 
is nog mogelijk. 
Bijna maandelijks bezoeken Ma-
riz en een aantal van haar leer-
lingen conventies om op de 
hoogte te blijven van alle nieuw-
tjes op dans- en sportgebied en 
om zo iedere les weer up-to-
date te zijn. Voor informatie mai-
len of bellen naar: www.mariz.nu 
of 06-53192461. 

Lies Vink vanuit Nepal
Als eten geen dagelijkse bezigheid is
Castricum - “Nepal, Kathman-
du, 6 uur in de ochtend. De och-
tendzon kiert nog maar net door 
de mooie rode gordijnen of alle-
maal voetstappen klinken door 
de gangen, Marinka-home ont-
waakt.” Lies Vink zet zich al ja-
ren in voor de straatkinderen in 
Kathmandu. “Vrolijk springen ze 
onder de ijskoude douche om 
even later in een grote warme 
handdoek lekker te staan bibbe-
ren. Dan schieten ze vlug in de 
kleren en verdwijnen in het stu-
dielokaal om huiswerk te maken, 
allemaal, ook de kleintjes die 
nog niet eens naar school gaan 
zijn van de partij. Zij krabbelen 

wat op een blaadje. Om half acht 
is het eten door onze kok bereid 
en wordt er heerlijk daal-bath 
gegeten. Je kunt een speld ho-
ren vallen want eten was tot voor 
kort echt geen dagelijkse be-
zigheid. Ze moesten altijd maar 
aan hun kostje zien te komen, 
meestal bedelend. Nu hoeft dat 
niet meer en het is geweldig om 
te zien hoe ze van hun eten ge-
nieten. De zes jongens waar ik 
mee gestart ben in maart gaan 
naar school en doen het daar 
verrassend goed. Je ziet de kin-
deren opbloeien, uit het keiharde 
straatleven, nu in een omgeving 
met lieve mensen die voor hen 

zorgen!” Dankzij steun uit Castri-
cum en omgeving is dit mogelijk 
geworden. 
“Het Marinka-home is geopend 
onder het blijde oog van een 
aantal Castricumse vrienden 
die hun vakantie in Nepal hiel-
den. Het was een vrolijke boel 
en dat proberen we zo te hou-
den. Mijn tijd zit er hier bijna 
op, maar ik weet dat ik de kin-
deren in goede handen achter-
laat.” Wie de straatkinderen van 
Kathmandu wil steunen kan een 
gift overmaken op rekeningnum-
mer :801275490. t.n.v. Straatkin-
deren Kathmandu. (Foto: Mar-
greet Harmse). 

Zoë is Gretl in Sound of Music

Castricum - Zoë Rijk, acht jaar 
oud, en leerling van Visser ‘t 
Hooftschool, speelt sinds 19 sep-
tember de rol van Gretl in The 
Sound of Music. 
Zoë heeft in het voorjaar audities 
gedaan voor deze rol. Meer dan 
2.000 kinderen hadden zich aan-
gemeld. Slechts 54 kinderen zijn 
uitgekozen om de kinderen Von 
Trapp te spelen. Van mei tot sep-
tember is er veel gerepeteerd. 

Afgelopen zaterdagavond was 
Zoë met haar groepje ook te 
zien in de marathonuitzending 
van Paul de Leeuw. Zoë danst al 
vanaf haar vierde jaar bij Dos en 
heeft sinds september zangles 
bij Miranda Zuurbier. The Sound 
of Music gaat over de levenslus-
tige Maria Rainer van het Non-
nbergklooster, die door moeder-
overste naar het huis van kapi-
tein Von Trapp wordt gestuurd 
om gouvernante te worden van 
zijn zeven kinderen. Gretl is de 
jongste van de zeven kinderen 
Von Trapp. Zoë heeft de musi-
cal nu twaalf keer gespeeld en 
speelt deze in ieder geval nog tot 
april 2009. Het is een open eind 
musical. De musical is te zien in 
theater De Efteling.

Quenya: de 
taal der elfen
Castricum - Vanaf woensdag 14 
januari begint een cursus Quen-
ya: de elfentaal uit de boeken 
van Tolkien. In zes avonden kun 

je de elfse letters en de taal le-
ren kennen. Ook zal er aandacht 
worden besteed aan de achter-
grond van de taal. De cursus 
wordt gegeven door de 18-jarige 
Micha van den Enk uit Heems-
kerk. Meer informatie op www.
plusactiviteiten.nl. 

Aanrijding met 
letsel 88-jarige
Castricum - Zondagmiddag om-
streeks 17.15 uur raakte een 88-
jarige man uit Castricum gewond 
bij een aanrijding op de kruising 
van de Torenstraat en de Kor-
te Cieweg. De man liep langs de 
Torenstraat en stak de kruising 
met de Korte Cieweg over. Juist 
op dat moment kwam een 29-ja-
rige man uit Castricum over de 
Torenstraat aangereden in een 
personenauto. Hij sloeg links-
af en zag de overstekende man 
te laat. De 88-jarige man liep di-
verse schaafwonden en kneuzin-
gen op en werd voor behande-
ling overgebracht naar het Rode 
Kruis ziekenhuis in Beverwijk.

Kinderkerstworkshop
Castricum - Ook voor kinderen 
is er een echte kerstworkshop bij 
Mem’s atelier in Castricum. Ze 
maken een kerstboom met mos 
bekleed en versierd met balle-
tjes en kralen. Woensdagmiddag 
10 december om 14.00 uur op de 
Loet 294 in Castricum. Informa-
tie: 0251-670775. Opgeven voor 
9 december.  

Winnaar bekend
Castricum - Het Castricum-
se Sint Nicolaascomité heeft de 
prijs getrokken van de Opa’s en 
Oma’s club. Winnaar is de familie 
Boorsma, Weberstraat 6 in Cas-
tricum.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-11-2008: Taine, zoon van A. 
van Timmeren en F.H.J. de Wee-
ger, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
19-11-2008: Max Johannes Fran-
ciscus, zoon van E.F. van Wees 
en K.C.M. Glorie, geboren te Alk-
maar. 

25-11-2008: Juliëtte Indy Jane, 
dochter van J.F. Glorie en M.Th.
M.G. Krom, geboren te Limmen.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
24-11-2008: Hollenberg, Hans, 
oud 66 jaar, overleden te 

Akersloot, gehuwd met M.J.C. 
Verduin.

Wonende te Castricum:
18-11-2008: de Wolff, Hendrik 
J., oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met T. 
Kalf. 21-11-2008: Wensink, An-
toon J., oud 89 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
A.D.S. Hoek. 25-11-2008: de Wit, 
Catharina, oud 84 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met F. 
Wulp.

Wonende te Limmen:
24-11-2008: Heinsch, Erika U., 
oud 83 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G. 
Sietses.

Sint bij de Soos
Castricum - Op zondag 7 de-
cember is de Sint met zijn ge-
volg te gast bij De Soos in Dis-
covery en zal dan voor de nodi-
ge verrassingen zorgen. Ook is dj 
Cismo aanwezig met swingende 
muziek. Van 14.00 uur tot 17.00 
uur zijn mensen met en zonder 
beperking uitgenodigd voor De 
Soos. Discovery is te vinden in 
de Dorpsstraat 2a in Castricum, 
schuin tegenover het station. 
Voor meer informatie: Stichting 
Welzijn Castricum, Opbouwwerk, 
telefoon 0251- 65 65 62.

Bibliotheek gaat 
langer open!   
Castricum - De winterperiode 
lokt tot lezen. De lange donke-
re avonden nodigen uit om weg 
te duiken in de luie stoel met een 
boek of te genieten van muziek 
of een zwijmelfilm. Vanaf 1 de-
cember staat voortaan de deur 
open op de volgende tijden.
In Castricum: maandag 13.30 
– 20.30 uur, dinsdag gesloten, 
woensdag 10.30 – 17.30 uur, 
donderdag 13.30 – 17.30 uur, vrij-
dag 13.30 – 20.30 uur en zater-
dag 10.30 – 16.30 uur.
Akersloot/Limmen: maandag 
13.30 – 17.30 uur, 18.30 – 20.30 
uur, dinsdag gesloten, woens-
dag 13.30 – 17.30 uur, donderdag 
gesloten en vrijdag 13.30 – 17.30 
uur, 18.30 – 20.30 uur.

Verkeerscontroles
Castricum - Op woensdagmid-
dag werd tussen 15.20 en 18.00 
uur een fotografische snelheids-
controle gehouden op de Boekel 
in Akersloot. De weg staat er om 
bekend dat er vaak te hard wordt 
gereden. Omwonenden klagen 
over het rijgedrag van automobi-
listen. Van de 1003 passanten re-
den er 131 sneller dan de toege-
stane 50 km per uur. 
Op donderdagmorgen werd op 
de Gerbrandsven in Castricum 
een verlichtingscontrole gehou-
den. Hierbij werd voornamelijk 
gelet op de verlichting van fiet-
sen en bromfietsen. In totaal 
kregen vijftien (brom)fietsers 
een bekeuring omdat zij met de-
fecte verlichting reden.

Winnaars muziekscholen- 
concours komen uit Castricum
Castricum - Op zaterdag 29 no-
vember vond in de Muziek- en 
Dansschool te Heiloo het mu-
ziekscholenconcours plaats. Een 
gezamenlijk evenement van mu-
ziekscholen uit Heiloo en Toon-
beeld uit Castricum. Dit jaar was 
de lichte muziek aan de beurt 
en traden vele keyboardspelers, 
gitaristen en bands op. De ju-
ry bestond uit André Voebel en 
Jan Koehoorn, beide muzikan-
ten die zich op het podium heb-
ben bewezen. Zij kozen uit ne-
gen optredens de volgende win-
naars. Op de derde plaats Bas 
van Andel, leerling van Marja 
Kraakman, met een vertolking 
van What i’ve done van Linkin 

Park op de piano. Tweede werd 
de popgroep The Weather’s Fine 
onder leiding van Lex van Am-
sterdam. Met Nothing else mat-
ters (Metallica) en Kathies song 
(Paul Simon) wisten zij de jury 
en het publiek te verrassen. Op 
de eerste plaats eindigde Jan-
neke Heijmans. Deze 15-jarige 
pianiste, leerling van Titia Mij-
nen, speelt zo’n vijf jaar piano. 
Haar hart ligt bij de popmuziek 
wat duidelijk te horen was bij de 
vertolking van Snow patrol van 
Chasing Cars. De winnaars keer-
den met een getuigschrift en ju-
ry-rapport huiswaarts en Janne-
ke kan een jaar genieten van de 
wisseltrofee.

Janneke Heijmans ontvangt de wisseltrofee uit handen van directeur 
Jacques van der Sterren.

Liesbeth Munter te gast 
in het Cal Boekenbal
Castricum - In het Cal Boeken-
bal behandelt Liesbeth Munter 
met Ellen en Jan afwisselende 
boeken, die goed passen in de 
decembermaand, zoals: Zomer-
bloemen van Marcia Willett, De 
geheime tuin van FrancesH. Bur-
nett, Winterdecoraties in de tui-
nen van Appeltern, Fondue van 
Becky Johnson, Een kerstman 
voor Findus van Sven Nordqvist. 

Een uitgebreide beschrijving van 
deze boeken vindt men op de 
programmapagina van Cal Boe-
kenbal via de website www.cas-
tricum105.nl.
Het programma zal op de woens-
dagmiddagen tussen 17.00 en 
18.00 uur te beluisteren zijn en 
op de donderdagavonden, wan-
neer er geen raadsvergadering 
is, tussen 20.00 en 21.00 uur.

Winterdecoraties in de tuinen van Appeltern.

Inschrijftermijn van de Kerst-
tentoonstelling bijna gesloten
Castricum - Zoals al vele jaren 
traditie is, organiseren de Foto-
club Castricum en Toonbeeld de 
‘Kersttentoonstelling voor ama-
teurkunstenaars’ in het gebouw 
van Toonbeeld. 
Dit jaar doet weer een groot aan-
tal deelnemers mee en is er een 
grote verscheidenheid in het 
werk. Ook de jeugd van twaalf 
tot en met zestien jaar kan mee-
doen. Er zijn nog enkele plaatsen 
voor deelnemers en zij kunnen 
zich inschrijven met schilderijen, 
beelden, kalligrafie, foto’s, kera-
miek en edelsmeden. Toonbeeld 
hoopt dat velen van hen zullen 

meedoen aan het gekozen the-
ma van dit jaar ‘Schaduw’. Ook 
voor muzikanten en dichters zijn 
er nog plaatsen vrij in het pro-
gramma. Aanmeldingsformulie-
ren hiervoor zijn bij Toonbeeld 
of via www.toonbeeld.tv verkrijg-
baar.  
Het geheel vindt plaats op 25, 26 
en 28 december en op 1 januari.
Amateur-kunstenaars, die willen 
deelnemen kunnen zich melden 
tijdens kantooruren bij Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 te 
Castricum. Inschrijvingen moe-
ten uiterlijk vrijdag 5 december 
binnen zijn. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist:
Dr. Benderslaan Castricum: forse 
donkercyperse gecastreerde ka-
ter, korte staart, Pipo. 
Pimpernel Castricum: grijscyper-
se ongecastreerde kater, witte 
bef, voor witte teentjes en ach-
ter witte laarsjes, beetje schuw, 
2 jr, Fritsie.

Gevonden:
Van der Mijleweg Bakkum: wit/
zwart gevlekte poes.

Kerstconcert
Limmen – Op dinsdag 16 de-
cember om 15.00 uur, vindt in De 
Cameren, Lage Weide 3 te Lim-
men een klassiek kamermuziek-
concert plaats, dat in nauwe sa-
menwerking met Stichting Mu-
ziek In Huis wordt georgani-
seerd. Het ensemble Duo Satie-
re, bestaande uit Karin ten Ca-
te - sopraan, Doroté Crijns - pi-
ano, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met liede-
ren van Stolz, Poulenc, Bizet en 
Korngold. Het programma duurt 
2 maal 30 minuten, en is  vrijblij-
vend bij te wonen. 
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Vissers door weer en wind
Bakkum - Een ruige ochtend 
aan het strand weerhield de ech-
te vissers er niet van om drie uur 
lang de vissen achter de schub-
ben te zitten. Bij de jeugd scoor-
den weer Axel Bremer, Pavel 
Mutti en Michael Ooms maar nu 
in een andere volgorde. 

Bij de senioren sloeg Jan Vonk 
toe met 1,75 meter en verstevig-

de hiermee zijn koppositie in het 
klassement. Marcel Gons miste 
op 1 centimeter na de hele meter 
en werd tweede, de derde plaats 
werd bezet door een lachende 
Paul Hollenberg die met 89 cen-
timeter het debacle van de voor-
gaande wedstrijd goedmaakte. 
De volgende wedstrijd is op 14 
december, aanvang 9.00 uur. Be-
langstellenden zijn welkom.

Tweede plek voor 
Oeza bij het Cor 
Augustijn Memorial
Castricum - Afgelopen zon-
dag vond in zwembad de Wa-
terakkers te Heemskerk de Cor 
Augustijn Memorial wedstrijd 
plaats. Er waren medailles per 
afstand te winnen en voor de 
club een beker. 

De Castricumse Serena Stel (‘98) 
kwam uit bij de meisjes minio-
ren 5/junioren 1 en zwom de 100 
rug. 
Serena won deze afstand in 
1.26.00. Op de 100 vrij won Se-
rena (die tevens haar tiende ver-
jaardag vierde) haar tweede 
gouden medaille in 1.12.94. Op 
de foto staat Serena met de be-
ker die Oezo won.

Afzwemmers november bij 
zwembad De Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum. 
Deze maand zijn 55 kandidaten 
geslaagd.
Woensdagmiddag 6 november 
was het hele bad ter beschikking 
van vier snorkelaars en hebben 
zij hun onderwatertechniek goed 
aan hun fans kunnen laten zien. 
Voor Snorkelen 1 hebben: Clau-
dia van Domburg, Rosa Koop-
man en Sabine Laan hun pres-
taties laten zien en de vervolg-
eisen voor Snorkelen 2 werden 
goed afgelegd door Denise van 
Domburg. 
Op 12 november is er door 33 
kandidaten voor het eerste 
zwemdiploma afgezwommen en 
hebben: Joris van Alphen, Ce-
cil Bas, Lucas Beentjes, Sen-
na van den Berg, Ilse Berkhout, 
Demi Bleeker, Lex Bleeker, Bri-
an Bloedjes, Charlotte Brandjes, 
Loïs Burgmeyer, Denise Bijls-
ma, Sophie van den Elzen, Luuk 
Faber, Jens Glerum, Tibbe van 
Hagen, Roos Heneweer, Jus-
tus Heijne, Merel Hoedjes, Per-
ry Hollenberg, Bas Kiebert, Pelle 
Liefting, Leonard van der Linden, 
Sharvani Raghosing, Gwen Ra-
noepawiro, Mila Reimert, Roe-

mer Remigim, Zoë Res, Dan-
te Schmit, Eva Schipper, Jeffrey 
Vriend, Owen de Waal, Julian 
de Winter en Vivian Witting met 
goed gevolg alle eisen voor het 
A-diploma afgelegd. 
Op 19 november was de groep 
afzwemmers ook zo groot en 
hebben 32 kandidaten voor het 
B-diploma afgezwommen. De 
geslaagde kandidaten zijn: Jel-
mer Bleeker, Lex Broertjes, Mar-
tijn van Bruinessen, Tim Bruy-
nis, Jamahl Cairo, Isis van Dru-
enen, Aniek van Dijk, Ids Fop-
ma, Samantha Frinking, Sander 
Groot, Bobby-Fay de Haan, Flo-
ris Heerkens, Max de Heus, Jac-
co de Jong, Dani Jonker, Dion-
ne Laan, David Mooy, Sem Ol-
gers, Govert Paap, Kjell Pepping, 
Madelief Poel, Tamar de Römph, 
Demi Scheerman, Famke Schut, 
Mirali Seley, Beau Spaan, Maar-
ten Straatsma, Charlotte Taats, 
Ines Trujillo, Lotte de Waal, Stijn 
Wieringa en Floor Wuring.
Op 26 november is er door zes 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma. Reina Borst, Vi-
go Miedema, Jillian Mulder, 
Evy Pepping, Lars Thodé en Jo-
ran Zandbergen hadden het he-
le bad voor zich en alle aandacht 
was voor hun goede zwempres-
taties.

ADO ’20
Opnieuw treft ADO in de competitie 
een tegenstander in een thuiswed-
strijd. Het had de derde in successie 
moeten zijn, maar zoals bekend ging 
de eerste van die reeks, een inhaal-
wedstrijd tegen VVSB, al niet door. De 
tweede was Omniworld, Türkiyem had 
de derde in de reeks  moeten worden. 
Dat deze wedstrijd überhaupt op pro-
gramma staat mag een meevaller he-
ten, gelet op allerlei randzaken waar-
mee de Amsterdamse multiculturele 
club dit seizoen te kampen heeft. 

Er hangt nog steeds een waas van ge-
heimzinnigheid over het voortbestaan 
van de vereniging. Maar goed. Dat zijn 
randzaken, het gaat hier om het spor-
tieve aspect, het voetbal. Türkiyem-
spor heeft deze competitie duidelijk 
moeite de status op te houden die het 
de afgelopen jaren heeft opgebouwd. 
Die van een praktisch onverslaanba-
re club, de drievoudig kampioen van 
hoofdklasse A. Na negen wedstrijden 
staat de club tiende op de ranglijst. 
Drie zeges en een gelijkspel zorgden 

voor het totaal van 10 punten dat Tür-
kiyemspor vergaarde. Deze werden 
alle in thuiswedstrijden verzameld. Hil-
versum, Haaglandia en Argon keerden 
zonder punten terug van Spieringhorn. 
Omniworld nam één punt mee. Alleen 
Hollandia pakte er met een nipte 0-1 
de zege. Maar in uitwedstrijden heeft 
de meervoudig kampioen nog niet één 
punt weten te pakken. AFC, Westlan-
dia, Elinkwijk en DWV hielden elk de 
punten in huis. Het moet een vreemde 
gewaarwording zijn voor een club die 
in de glorierijke jaren, van 2002 tot 
2006 per seizoen maximaal zes wed-
strijden verloor. Maar goed, we zitten 
pas op ongeveer eenderde van de 
competitie. ADO heeft thuis nog nooit 
kunnen winnen van deze opponent. 
Vijf gelijke spelen en twee nederlagen 
waren het resultaat van de duels die 
ADO tot dusver op de Vlotter uitvocht. 
Opnieuw staat ADO voor een uitda-
ging van de eerste thuisoverwinning, 
maar nu niet van deze competitie, 
maar tegen Türkiyemspor, een club die 
zijn glans lijkt kwijt te zijn geraakt. 

Türkiyemspor – valt er 
nog enig peil op te trekken?

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

tUrkiyemspOr

zondag 7 december
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499



3 december 2008 pagina 29

Kampioen Castricum 1 
wint ook laatste wedstrijd
Castricum - Tafeltennisvereni-
ging Castricum was in de vorige 
wedstrijd al kampioen geworden 
en tegenstander Haarlem kon 
degradatie niet meer ontlopen. 
Wat overbleef in de laatste wed-
strijd van deze najaarscompetitie 
was het spelen voor persoonlij-
ke eer en glorie. Dat mondde uit 
in een opzienbarende overwin-
ning voor een van de spelers van 
Haarlem.
Castricumspeler Victor Tchernov 
was gebrand op een goed re-
sultaat, na het verlies van al zijn 
partijen vorige week in de kampi-
oenswedstrijd. Slechts één game 
moest hij stevig aan de bak om 
de eerste partij naar zich toe te 
trekken en dat lukte wonderwel. 
In deze wedstrijd wist Tchernov 

al zijn partijen in drie games win-
nend af te sluiten.
Tim Visser had voor het eerst een 
moeilijke avond, wat te zien was 
in de spectaculaire tweestrijd 
met Haarlemspeler Paul Oomen. 
Beiden speelden een aanvallend 
open spel met snelle slagenwis-
selingen. Een partij waar het pu-
bliek van heeft genoten. Uitein-
delijk moest Visser in vier games 
zijn meerdere erkennen in Oo-
men, die daarmee de Castricum-
speler van zijn ongeslagen sta-
tus afhielp. In zijn andere twee 
partijen liet Visser zich slechts 
een game afpakken.
Paul Walbeek heeft zijn goede 
spel van de vorige week een pri-
ma vervolg gegeven door al zijn 
partijen in drie games te win-

Afscheid van duizendpoot
Castricum - Hans Boot heeft 
afscheid genomen van FC Cas-
tricum. Na meer dan een halve 
eeuw - eerst CSV en vanaf 2002 
FC Castricum - bij de club be-
trokken te zijn geweest, vond 
Hans Boot (op de foto links) het 
moment gekomen om zijn diver-
se functies neer te leggen. Be-
scheiden als hij is, gebeurde dit 

en petit comité en met de stille 
trom. 
Toch wilde voorzitter Martin Vaal-
burg deze veelzijdige clubman 
niet zomaar laten vertrekken. 
“Als dank voor de perfecte sa-
menwerking en voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan, is het voor 
mij een voorrecht om je namens 
de club deze cadeaus aan te bie-

den.” In 1958 meldde Hans Boot 
zich aan als lid van het toenma-
lige CSV. Hij bleek een begena-
digd voetballer en speelde zelfs 
in het eerste. Daarna manifes-
teerde hij zich ook als vrijwilli-
ger, onder andere als jeugdlei-
der van het elftal van zijn zoon 
en als voorzitter van de jeugd-
commissie.  
Na de fusie werd Hans Boot lid 
van de kunstgrasveldcommissie 
en van de pr-commissie. Des-
kundig, accuraat, kritisch en toe-
gewijd bleek hij voor beide com-
missies een niet te vervangen 
steunpilaar. Vanaf de oprichting 
in 2003 zette hij zijn schouders 
onder de Vrienden van FC Cas-
tricum. 
Hans Boot: “Ik mis de zondag 
toch meer dan ik had gedacht 
en dat is wellicht de reden dat 
de chemie is uitgewerkt. Voor 
mij was de aanleg van het kunst-
grasveld het hoogtepunt en dat 
geldt ook voor de festiviteiten 
en het maken van de feestkrant, 
wat ik met heel veel plezier heb 
gedaan. Ook daarom denk ik dat 
dit een mooi moment is om na 
een halve eeuw afscheid te ne-
men. De jongeren zijn nu aan de 
beurt.“ 

Sea Devils bindt ook US aan zegekar
Castricum - Op een spiegel-
vloer, oude baskets en een krap 
veld moesten de spelers uit Cas-
tricum slag leveren met US uit 
Amsterdam in de oude Wibau-
thal. Goede rebounds, snelle out-
lets en passing zorgden dat er na 
drie minuten 0-10 op het scores-
heet stond voordat de Amster-
dammers hun eerste punt kon-
den maken.
Twee 3-punters in dit kwart van 
de Castricummers zorgden voor 
een uitbouw van de voorsprong 
tot uiteindelijk 9-23. Met name 
Jeroen Hoffmann en Bob Hol-
landers waren op schot. Begin 
tweede kwart begon de fouten-

last de Sea Devils parten te spe-
len. Hierdoor kon US langzaam 
dichterbij komen. Het werd dan 
ook door de Amsterdammers 
gewonnen en met een russtand 
van 30-41 voorsprong ging Cas-
tricum de kleedkamers in. 
Het derde kwart werd er door 
Sea Devils full press gespeeld en 
dat wierp duidelijk haar vruchten 
af. Fabian Strijder, Thijs Engels, 
Tim Damstra en Bob Hollanders 
zorgden voor een uitbouw van 
de voorsprong tot 46-65. Maar 
opnieuw zorgden fouten, die nie-
mand zag behalve de scheidsen, 
voor vraagtekens aan beide kan-
ten. Hollanders kon na vier mi-

nuten al gaan zitten en  ok Ro-
bert Jan Derwig, Engels en Strij-
der kwamen in serieuze fouten-
last. Tevens zorgde een pijnlijke 
enkel dat Esteban Metselaar ook 
niet verder kon spelen aan Cas-
tricumse kant. 
Na 5 minuten in het vierde kwart 
was de bank van Sea Devils ge-
vuld met drie spelers met vijf fou-
ten en een blessure, dus de vijf 
overige spelers moesten het uit-
spelen. De Castricummers had-
den het moeilijk maar de over-
gebleven spelers Damstra, Die-
derik den Hollander, Hoffman, 
Damstra en Derwig klaarden de 
klus. Eindstand 64 – 77.

Witte winterwereld bij FCC
Castricum - Afgelopen zondagmorgen werd er bij FC Castricum ge-
voetbald in een witte winterwereld. Ondanks de kou en een wit berijpt 
voetbalveld, gingen de wedstrijden van de WK mini’s van FC Castricum 
gewoon door. Lange trainingsbroeken onder het witte sportbroekje, 
handschoenen en zelfs hier en daar een muts waren nodig om de jon-
ge voetballertjes warm te houden. Maar vooral het vuur en de span-
ning van de wedstrijd zorgden ervoor dat ze warm bleven.

nen. Vermeldenswaardig hierbij 
was dat Haarlemmer Frank Lan-
sen na het verlies van de derde 
game van tafelhelft wisselde om 
voor de volgende game klaar te 
staan. Hij was ervan overtuigd 
dat de derde game nog gespeeld 
moest worden, vermoedelijk om-
dat de tweede game zeer kort 
duurde (11-2).
Tchernov en Walbeek wisten, zij 
het met enige moeite, met slim 
aanvallend spinspel het dubbel 
te winnen, waardoor de eind-
stand 9-1 werd. Nu promo-
tie naar de tweede klasse een 
feit is, zal Castricum in de voor-
jaarscompetitie die februari vol-
gend jaar start, zich gaan rich-
ten op handhaving in die twee-
de klasse.

Geen grote verschuivingen in 
de top bij biljartvereniging WIK
Castricum - Na een slopend 
duel van 39 beurten werd de 
partij tussen Gert Lute en Peter 
Vos met een gelijkspel afgerond. 
Peter wist in de nabeurt met zijn 
laatste carambole het gelijke spel 
af te dwingen. Niet meer dan bil-
lijk, want het resultaat van zeven 
punten voor ieder was niet best. 
Het beste resultaat over twee 
partijen haalde Kees Baars bin-
nen. Tegen Siem Bakkum, zeven 
punten, scoorde Kees met 3.96 
twaalf punten, en tegen Wim van 
Duin, acht punten, werd het met 
3.66 elf punten. Een alleszins po-
sitief resultaat.
Ook Peter Groenendal speelde 
een dubbele partij. Tegen Jörgen 
Bolten, negen punten, was hij 
zeer succesvol. Met zijn gemid-
delde van 3.36 kwamen er der-
tien punten in het laatje, geluk-
kig maar, want tegen Ferry van 

Gennip, negen punten, had Peter 
al zijn kruit verstoten en strand-
de hier op zes punten.
Jan Martens bracht het er knap 
af tegen Wim Baltus. Hij bleef 
Wim goed de baas met een re-
sultaat van 4.20 en twaalf pun-
ten. Voor Wim ging het licht te 
vroeg uit. Zijn enige troost was 
in de eindfase de serie van 36.
Cees Burgmeijer deed tegen Piet 
van Leur een duit in het zak-
je van twaalf punten voor zijn 
gemiddelde van precies 3.00. 
Cees handhaaft zich op de vier-
de plaats, met slechts een punt 
achterstand op Piet die naar de 
tweede plaats opschoof. Dit ten 
kostte van Peter Ent die tegen 
Hein Kitsz er allebei een matige 
vertoning van maakte. Jan Plug 
was tenslotte de enige nog die 
met tien punten huiswaarts kon 
keren. 

Danspaar Philipoom-van 
Londen wederom finalisten 
Castricum - Afgelopen zon-
dag stond voor het Castricumse 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen de Dutch 
Open Challenge Trophy, onder 
leiding van Cor v.d. Stroet, op het 
programma. Aan de start van de 
amateur A-Klasse Ballroom, de 
op één na hoogste dansklasse 
van Nederland van de N.A.D.B., 
was het een drukte van belang. 
Maurice en Marieke dansten een 
hele sterke voorronde en halve 
finale. Zij bereikten de finale en 
behaalden daar de derde plaats, 
zodat zij het brons mee naar huis 
konden nemen. Voor de trainers 
van de Castricumse dansschool 
Griffioen een succes op dit grote 
internationale toernooi.

De eerstvolgende wedstrijd die 
Maurice en Marieke weer zul-
len dansen is die op 13 en 14 de-
cember, de Christmass Challen-

ge Trophy, georganiseerd door 
danscentrum Dirk Koning uit 
Stadskanaal. Ook hier zullen de 
Castricumse dansers weer hun 
beste beentje voor zetten.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, ‘s 
middags gesloten.
De afdeling Publiekszaken is op donderdag 
geopend tot 18.00 uur voor aangiften ge-
boorte en overlijden, verhuizingen , emigra-
tie, huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
paspoorten/nederlandse identiteitskaarten 
en rijbewijzen.
Van 18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Vacature bij 
de gemeente
De gemeente is op zoek naar een se-
nior medewerker preparatie/re-
pressie voor 36 uur per week. Voor 
meer informatie over deze functie kunt 
u terecht op onze site www.castricum.nl 
>politiek, bestuur en organisatie

Scholieren winnen oplader 
op zonne-energie
Ik vind duurzame energie belangrijk want......de wereld is te mooi om te vervuilen met 
vieze energie’. Dit is een van de winnende slagzinnen van de Rabobank Energiequiz. De 
quiz was de afsluiting van het bezoek van de Energiebus aan acht basisscholen in de 
gemeente Castricum. Ruim 200 leerlingen deden mee aan de energiequiz. En nog veel 
meer leerlingen hebben nieuwsgierig een kijkje genomen in de bus.

De bus is uitgerust met zonnepanelen, een 
windmolen en een zonneboiler. Leerlingen 
van groep 7 en 8 konden na een les over 
duurzame energie aan de slag in de bus. 
“De leerlingen waren enthousiast. Het 
lesmateriaal in combinatie met de praktijk-
voorbeelden in de bus zijn erg leuk. De bus 
stond midden op het schoolplein en trok 
veel aandacht van ouders en andere leerlin-
gen. En nieuwsgierigheid is het begin van 

leren.”, aldus Richard Boerakker, docent op 
basisschool Cunera. De 25 quizwinnaars 
hebben hun prijs inmiddels ontvangen: een 
oplader op zonne-energie. Hiermee kun-
nen ze voortaan op een duurzame manier 
bijvoorbeeld hun mobieltje opladen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de gemeente Castricum: Hanna Tijbosch 
0251-66 11 66 of tijbosch@castricum.nl

Werkzaamheden 
Vondelstraat 
Eerder dan gepland zijn de werkzaamheden 
aan het speelterrein aan de Vondelstraat 
van start gegaan. Het grasveld tussen de 
voetbaldoelen  wordt vervangen door 
kunstgras. Het voordeel van kunstgras is 
dat er altijd gespeeld kan worden en dat er 
geen kuilen en kale plekken ontstaan als er 
gespeeld wordt. 
De werkzaamheden nemen een paar we-
ken in beslag, afhankelijk van de weersom-
standigheden. De jeugd wordt verzocht om 
tijdens de werkzaamheden niet op het veld 
te spelen.

Uw OV-Taxi tijdens 
de feestdagen
Ook tijdens kerst en oud en nieuw brengt 
de OV-Taxi u graag waar u wilt zijn. Om 
teleurstelling te voorkomen op deze drukke 
dagen, vragen we u rekening te houden 
met het volgende.
Kerstdagen
- Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu 

al boeken!
- Uw ritten voor beide kerstdagen kunt 

u bestellen tot uiterlijk maandag 22 de-
cember 18.00 uur.

- Door de grote drukte kan het voorko-
men dat er geen rit beschikbaar is op het 
tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in 
overleg met u naar een ander tijdstip.

Oud en nieuw
- Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu 

al boeken!
- Op 31 december brengt de OV-Taxi u 

tot uiterlijk 20.00 uur op uw plaats van 
bestemming.

- Op 1 januari 2009 kunt u vanaf 8.00 uur 
de OV-Taxi weer gebruiken.

- Uw ritten voor 31 december en 1 januari 
kunt u bestellen tot uiterlijk maandag 29 
december 18.00 uur.

- Door de grote drukte kan het voorko-
men dat er geen rit beschikbaar is op het 
tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in 
overleg met u naar een ander tijdstip.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de te-
lefonistes van de OV-Taxi 0900 - 8878



Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

- CROS (Commissie Regionaal Over-
leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl 

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling 
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Agenda
Raadsplein
4 december 2008

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Armoedebeleidsnota 41
19:30 - 21:00 Vervolg discussie Zandzoom: Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied*Aula

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Tijd	 Onderwerp Kamer
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen/ raadsvoorstellen* 41

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 13 en 20 november 
2008

b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:30 - 22:15 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Castricum Aula

Nota bene: de raadsvergadering van het Raadsplein komt te vervallen wegens het 
ontbreken van vergaderpunten.

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen 
met de griffie; mevr. V. Hornstra 0251 -  661 277 of mevr. S. Dings 0251 - 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl . Er kan alleen inge-
sproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op de 
onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Alle Raadsactiviteiten vinden plaats in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.

Agenda Raadsactiviteiten 11 december 2008
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Projectrapportage Geesterduingebied Aula

AAngevrAAgde
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
201108 Duinenbosch 3 in Bakkum

Het legaliseren van de sportkantine, kleed-
kamers en doucheruimtes op het sportterrein 
van Dijk en Duin
Den Burglaan 18 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

211108 Voorweide 38 in Castricum
Het wijzigen van de achtergevel
Weberstraat 2 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Het Strengh 48 in Castricum
Het plaatsen van een overkapping

241108 C.F. Smeetslaan 1 t/m 113 Sans Souci Ser-
viceflat in Castricum
Het verwijderen van asbest

261108 Lange Dresch 52 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 4 december 2008 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Schelgeest 5 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer 0251 -  661 
1 39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

verleende
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
251108 Ixiastraat 6 in Akersloot

Het plaatsen van een erker
Van der Mijleweg 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Westerweg 24 in Limmen
Het vergroten van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw
Raadhuisplein 1 in Castricum
Het renoveren en uitbreiden van het gemeen-
tehuis en het realiseren van een parkeerga-
rage

271108 Dorcamp 30 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping
Heemstederweg 10 in Castricum
Het wijzigen van bedrijfsgebouw G

281108 Tijm 2 in Castricum
Het uitbreiden van de woning ten behoeve 
van een praktijkruimte
Duinenbosch 3 in Bakkum
Het plaatsen van een keuken en een CO2 
tank (de Clinghe)

eenmalige uitkering van € 50,- voor 
huishoudens met een laag inkomen
Burgemeester en wethouders van Castri-
cum hebben besloten om in de periode 1 
november 2008 tot 1 februari 2009 eenma-
lig een extra financiële ondersteuning van € 
50,- te verstrekken aan mensen met een in-
komen tot 120% van het sociaal minimum. 
Met de uitvoering van deze regeling is een 
totaalbedrag van € 52.277,- gemoeid. Dat 
geld komt uit de extra kabinetsbijdrage van 
50 miljoen die aan gemeenten beschikbaar 

is gesteld voor de uitvoering van minima-
beleid.

Op de website van de gemeente Castricum 
(www.castricum.nl > Actueel en agenda > 
Nieuwsberichten) leest u hoe u in aanmer-
king komt voor de uitkering en wanneer die 
wordt uitbetaald.  U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met het Zorgloket van de 
gemeente Castricum: 0251 -  661 382.

Commissie Bezwaarschriften Castricum

verkiezing Sportkampioenen 2008
Kent u een sportman, sportvrouw, sport-
team, sporttalent of aangepaste sporter 
die zich een jaar lang ‘Castricums beste 
sporter’ moet kunnen noemen? Kent u 
een absolute topper in één van deze cate-
gorieën? Wij zijn op zoek naar sporters die 
in 2008 aansprekende resultaten hebben 
behaald!

Radio Castricum 105 organiseert op 4 ja-
nuari 2009 in samenwerking met de Ge-

meente Castricum weer de jaarlijkse huldi-
ging van de Castricumse Sportkampioenen. 
We nodigen u graag uit om kanshebbers 
op de titel te nomineren. 

U kunt tot 8 december de naam en pres-
taties van een sporter, sporters of sport-
team aan ons doorgeven via emailadres: 
sportkampioenen@castricum.nl. De sporter 
moet wonen in Castricum en/of lid zijn van 
een sportvereniging in Castricum.

Kamer II van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum  houdt hoorzitting op woens-
dag 10 december 2008 vanaf  20.00 uur, in  

de gemeentelijke locatie te Limmen.
Zie voor meer informatie www.castricum.
nl, actueel en nieuws>kalender.

WWW.CASTRICUM.NL



031208	 Castricummerwerf 88 in Castricum
	 Het bouwen van een vuurwerkbunker voor

opslag van 1000 kg. vuurwerk en de verkoop
voor 3 dagen per jaar

Kapvergunningen
251108	 Schelgeest ter hoogte van nummer 1 in Bak-

kum
	 Het kappen van 3 populieren
	 Schulpstet 26 in Bakkum
	 Het kappen van 1 populier

Vrijstelling artikelen 15, 17, 19 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening
271108	 Uitgeesterweg 37 in Limmen
	 Het veranderen van het agrarisch bouwper-

ceel

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling
Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de
gemeentelijke locatie in Limmen.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte
van het betreffende besluit te worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Castricum,
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum.

reCTiFiCaTie inSpraaK
geBieDSviSie ZanDeriJ
Op 27 november is de inspraakperiode van 6 weken ge-
start voor de gebiedsvisie voor De Zanderij. Dit is vorige
week op deze pagina aangekondigd.

In die publicatie is 14 januari 2009 als laatste dag van de
inspraakperiode genoemd. Dit moet echter zijn 7 januari
2009.

De inspraakperiode duurt dus van 27 november 2008
tot en met 7 januari 2009.

Vragen?
U kunt daarvoor contact opnemen met de projectleider
Zanderij, dhr J. Drenth, tel. 0251 - 661 164. of per email
via gemeentebestuur@castricum.nl.

Bouwvergunning en vriJSTelling Be-
STemmingSplan arTiKel 19, liD 2 wro
voor heT realiSeren van 9 apparTe-
menTen en 2 gronDgeBonDen woningen
aan De riJKSweg 45 in limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zij met toepassing van artikel 19, lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning en
vrijstelling hebben verleend van het geldende bestem-
mingsplan voor het realiseren van 9 appartementen en
2 grondgebonden woningen aan de Rijksweg 45 in Lim-
men.

Bouwplan Rijksweg 45
Het bouwplan is in 2 delen aangevraagd en bestaat in
hoofdlijnen uit:
Een appartementencomplex aan de Rijksweg bestaande
uit 2 woongebouwen met daartussen een doorzichtig
entreegebouw. Het gebouw is 3 lagen hoog met op de
2 woongebouwen een flauwe kap.
Achter het appartementencomplex wordt een 2-onder-
1-kapwoning gebouwd. De woningen bestaan uit twee
bouwlagen met een kap.

Gevolgde procedure
Nadat de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor deze
locatie had vastgesteld heeft de initiatiefnemer 2 aan-
vragen bouwvergunning ingediend. De plannen hebben
in het kader van artikel 19a, lid 4 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening gedurende 6 weken ter inzage ge-
legen. Gedurende deze termijn zijn diverse zienswijzen
ingediend. De zienswijzen zijn geen aanleiding geweest
de plannen te wijzigen. Bij besluit van 1 december 2008
zijn de bouwvergunningen en vrijstellingen verleend.
Op 2 december zijn de hiervoor genoemde besluiten
verzonden.

Stukken inzien
De verleende bouwvergunningen en vrijstellingen kun-
nen worden ingezien in de gemeentelijke locatie in Lim-
men, Zonnedauw 4.

Bezwaar/voorlopige voorziening 
Tegen bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken
na de dag van verzending schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethou-
ders van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castri-
cum.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Sector be-
stuur, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar, worden verzocht
om een voorlopige voorziening te treffen indien de on-
verwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit
vereist. Voor dit verzoek wordt griffierecht geheven.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opne-
men met dhr. B. Limmen, medewerker team Bouwen,
Wonen en Bedrijven. Hij is dagelijks bereikbaar op tele-
foonnummer 0251 - 661 167.

hogere grenSwaarDe weT geluiDhin-
Der voor De arTiKel 19 wro-proCe-
Dure op heT perCeel riJKSweg 45 Te
limmen
In het kader van de bouwplannen aan de Rijksweg 45
heeft het college van burgemeester en wethouders be-
sloten om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhin-
der een hogere grenswaarde vast te stellen.

Gevolgde procedure
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken
hebben vanaf donderdag 4 september 2008 gedurende
twee weken ter inzage gelegen. Wij hebben 1 zienswijze
ontvangen. De zienswijze is geen aanleiding geweest
om ons eerder ingenomen standpunt te wijzigen. Bij be-
sluit van 18 november 2008 is de hogere grenswaarde
vastgesteld.

Stukken ter inzage
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf donderdag 4 december 2008 ter inzage in de ge-
meentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

Beroepsclausule
Tegen het besluit hogere grenswaarde staat beroep
open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Beroep tegen dit besluit kan slechts worden
ingesteld door:
degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerp van het besluit;
degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ont-
werp daarvan zijn aangebracht;
appellanten aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver-
weten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het
ontwerp van het besluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift be-
draagt zes weken en vangt aan na de dag van terinza-
gelegging van dit besluit. Voor de behandeling van het
beroepschrift moet griffierecht worden betaald aan de
Raad van State. Naast het instellen van beroep kan een
ieder een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Door het indienen van een ver-
zoek om voorlopige voorziening schorst u de werking
van dit besluit. Er zijn twee vereisten verbonden aan een
verzoek om voorlopige voorziening. Ten eerste kunt u
alleen een verzoek om voorlopige voorziening indienen
als u tevens beroep heeft ingesteld. Ten tweede dient er
sprake te zijn van onverwijlde spoed. Ook voor de be-
handeling van een verzoek om voorlopige voorziening
moet griffierecht worden betaald aan de Raad van Sta-
te. Het adres van de Raad van State is, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opne-
men met de heer B. Limmen, medewerker team Bou-
wen, Wonen en Bedrijven. Hij is dagelijks bereikbaar op
telefoonnummer 0251 - 66 11 67.

verKeerSBeSluiT TaxiSTanDplaaTS STa-
Tion CaSTriCum
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 We-
genverkeerswet 1994 (WVW 1994)		en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben
burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2008
besloten:

1.	De bestaande taxistandplaats aan de stationszijde op
de Stationsweg op te heffen om ter plaatse ruimte te
creëren voor de aanleg van fietsenstallingen

2.	drie parkeerplaatsen in de blauwe zone aan de Stati-
onsweg tegenover het station in te richten als nieuwe
taxistandplaats. Parkeren is ter plaatse dan alleen
toegestaan voor taxi’s. De taxistandplaats zal worden
aangeduid met de borden E 5 als bedoeld in bijlage 1
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
(RVV).

3.	borden en belijningen zullen aangebracht worden zo-
als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

4.	tot het ter openbare kennis brengen van dit verkeers-
besluit in het plaatselijke nieuws- en advertentie-
blad.*

verKeerSBeSluiT parKeerverBoD SChu-
BerTSTraaT aKerSlooT
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 We-
genverkeerswet 1994 (WVW 1994)		en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben
burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2008
besloten:

1.	Twee parkeerverboden in te stellen op de Schubert-
straat ter hoogte van de woningen 2 t/m 8 en 7 t/m
23, door middel van plaatsing van verkeersborden E1
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven
op de bij dit besluit behorende kaart.

2.	tot het ter openbare kennis brengen van dit verkeers-
besluit in het plaatselijke nieuws- en advertentieblad.

*	 Een ieder die door bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang wordt getroffen, kan hiertegen
binnen zes weken na de datum van bekendmaking
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij bur-
gemeester en wethouders van Castricum, postbus
1301, 1900 BH te Castricum.

melDingen in heT KaDer van De weT
milieuBeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van diverse
besluiten	 	 milieubeheer meldingen ontvangen. Deze
meldingen liggen vanaf 3 december 2008 t/m 1 januari
2009, ter inzage in het gemeentehuis, Afdeling Dienst-
verlening, team bouwen, wonen en bedrijven, Zon-
nedauw 4, 1906 HA Limmen, op maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags uitsluitend
op afspraak.
Het betreft de volgende besluiten en bedrijven:

Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer:
De Nijs Interieurbouw, Hogeweg 107 te Limmen voor
het oprichten van een inrichting voor interieurbouw.

Besluit Vuurwerk:
Blue Hills B.V/Danny Teerenstra, Castricummer Werf 88
te Catricum, voor het oprichten van een inrichting voor
de opslag en verkoop van 1.000 kg vuurwerk.

Besluit landbouw milieubeheer:
Tuinbouwbedrijf J.A. Brands en Zn B.V., Hoogeweg 18
te Castricum, voor het uitbreiden van de inrichting met
een nieuw te bouwen rolkas.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr. G. de Pijper, tel. 072
- 548 84 66.

Castricum, 3 december 2008


