
De allerbeste wensen...
Deze week krijgen de bezorgers van deze krant de kaartjes 
uitgereikt waarmee zij de lezers prettige feestdagen en het 
allerbese wensen voor het nieuwe jaar. Omdat er in voor-
gaande jaren valse kaartjes in omloop waren, tonen wij hier 
het enige echte kaartje!

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 22 T/M 28 NOVEMBER

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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NIEUW DESSERT IN GLAS
in 6 smaken!

DE ROSET WENST U
(HEERLIJKE) KERSTDAGEN!

VOORBEELD

Zondag 23 december
geopend van 12.00 tot 17.00 uur 

De kerstman deelt
Gluhwein uit en

de Midway Singers
zorgen voor

een muzikale omlijsting

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510 www.feelitschoenen.nl

CANDLELIGHT 
SHOPPING

22 december
van 19.00-21.00 uur

op hele collectie

20% korting
***

Bij besteding vanaf
75 euro of meer

gratis 1 kop koffie met 
gebak bij de Roset

Castricummerwerf 39-41      1901 RV Castricum      Tel. 0251-651675      Fax 0251-670351 1219 december 2006

Voor het

OFFiCiële
GemeenTe

nieuws 
CAsTRiCum

zie achterpagina

Sfeervolle 
kerstnacht 
Limmen - Het liturgisch koor 
treedt op tijdens de kerstnacht-
viering. Al voor 23.00 uur verwel-
komen zij de kerkgangers bij de 
kerststal achter in de kerk met 
meerstemmige kerstliederen. Om 
het gevoel van verbondenheid te 
versterken verdelen zij zich na de 
Engelstalige liedjes over de kerk 
om samen de traditionele Hol-
landse kerstliederen te zingen. 
Dit afgewisseld met vierstemmig 
Taïze acclematies. Om 23.30 uur 
zal dan de kerstnachtmis aan-
vangen. Het koor zal al zingend 
van achter uit de kerk naar voren 
komen, om zich rond het altaar 
op te stellen, om zo de viering 
verder te openen.

Nieuwjaars-
duik in zee
Bakkum - Op Nieuwjaars-
dag organiseert zwem- en 
waterpolovereniging Aqua-
fit in samenwerking met de 
Castricumse Reddingsbri-
gade de traditionele nieuw-
jaarsduik op het strand van 
Castricum. Deze zal om 
14.00 uur bij de strandop-
gang plaatsvinden. Inschrij-
ving is niet nodig.

HET TEAM VAN DE CASTRICUMMER
WENST ALLE LEZERS

GEZELLIGE FEESTDAGEN EN VEEL 

GOED NIEUWS IN 2008!
In verband met de feestdagen is 
het kantoor gesloten van
21 december tot en met
1 januari. Volgende week
komt De Castricummer dus
niet uit. Kopij voor de eerste
editie van het volgend jaar
vóór woensdag 2 januari
12.00 uur aanleveren.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 22 december 18.30 uur: 
Woord- en gebedsdienst met sa-
menzang. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Zo. 23 december 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara. Vierde 
zondag van de advent.
14.00 uur: Kerstsamenzang m.m.v. 
diverse Castricumse kerkkoren. 
Kerk open 13.30 uur. Toegang 
gratis.
Ma. 24 december 19.30 uur: 
Woord- en communiedienst m.m.v. 
Connection. Voorganger pastor G. 
Huisman.
22.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. gemengd koor. Voorganger 
pastoor L. Vergara.
Di. 25 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Wo. 26 december: 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. dameskoor 
Pancratius. Voorganger pastoor L. 
Vergara.
Za. 30 december 19.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 31 december 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Ma. 1 januari: Geen viering.
Door de week zijn de vieringen op 
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-11.30 
uur is de kerk open voor bezoek 
en bezinning.

Kerk Maria ten Hemel-
opneming Bakkum
Za. 22 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 23 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Vierde zondag Advent.
Ma. 24 december 19.30 uur: 
Woord- en communiedienst m.m.v. 
Connection. Voorganger pastor G. 
Huisman.
22.00 uur: Woord- en communie-
dienst m.m.v. de cantorij. Voorgan-
ger pastor G. Huisman.
Di. 25 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Wo. 26 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Za. 29 december 19.00 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 30 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.

Ma. 31 december Geen viering.
Di. 1 januari 11.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. inzinggroep Bak-
kum. Voorganger pastoor L. Ver-
gara. Nieuwjaarsreceptie.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 23 december: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. van Arkel, 4e Advent. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door Ra-
dio Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
dienst.
Ma. 24 december: Maranathakerk 
19.00 uur: Ds. D. van Arkel. Ge-
zinsdienst.
Dorpskerk 21.00 uur: Ds. D. van 
Arkel. Kerstavonddienst m.m.v. li-
turgiekoor o.l.v. Bernard Geijsel.
Dorpskerk 23.00 uur: Ds. M. Beitler. 
Kerstnachtdienst.
Di. 25 december Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. M. Beitler. Kerstfeest 
m.m.v. Arien Blees, zang. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door Radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
D. van Arkel. Kerstfeest m.m.v. 
cantorij o.l.v. Pieter Verveer. Tij-
dens dienst kindernevendienst en 
crèche.
Zo. 30 december Dorpskerk: geen 
dienst.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. M. 
Beitler. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door Radio Castricum (kabel 
104,5m/ether 105m).
Ma. 31 december Dorpskerk 19.00 
uur: Ds. D. van Arkel.
Marnathakerk: geen dienst.

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 23 december 10.00 uur: Arie 
Jan Mulder uit Purmerend.
Ma. 24 december 19.30 uur: Kerst-
nachtdienst. Wim Nieuwenhuis uit 
Sint Maartensbrug.
Di. 25 december 10.30 uur: Arjan 
van Doorn uit Castricum.
Zo. 30 december 10.00 uur: Rik 
van Boven uit Castricum.
Ma. 31 december 19.00 uur: Ou-
dejaarsavonddienst.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinderdien-
sten voor alle groepen van de ba-
sisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 23 december 10.00 uur: Pastor 

André Wesche.
Ma. 24 december 20.00 uur in de 
Clinghe: Ds. Jan Tulp van pastor 
André Wesche.
Ma. 31 december 19.00 uur: Ds. 
Jan Tulp.

H. Cornelius Parochie Limmen
Za. 22 december 19.00 uur: Medi-
tatieve en boeteviering met litur-
gisch koor.
Zo. 23 december 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
gemengd koor. Voorganger pastor 
J. Olling.
Ma. 24 december 16.00 uur: Kerst-
verhaal voor de kleuters met lie-
deren.
17.30 uur: Gezinsviering met kin-
derkoor. Kerstmusical.
21.30 uur: Plechtige kerstviering 
met gemengd koor.
23.30 uur: Feestelijke kerstviering 
met liturgisch koor.
Di. 25 december 10.30 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor.
Wo. 26 december 10.30 uur: 
Woord- en communieviering met 
Harmonie Excelsior.
Van 14.00-16.00 uur: kerkdeuren 
open en vanaf 15.00 uur zal de fa-
milie Valkering de kerstsfeer ver-
hogen met zang.
Ma. 31 december 19.00 uur: Ge-
bedsviering.
Di. 1 januari 10.30 uur: Nieuw-
jaarsviering met gemengd koor. 

Prot. gemeente Limmen
Zo. 23 december 10.00 uur: Ds. 
W.F. Koelee uit Alkmaar.
Ma. 24 december 22.00 uur: Ds. 
R.J. Blaauw m.m.v. de Geestmer-
zangers.
Di. 25 december 10.00 uur: Ds. 
H. Koetsier uit Heemstede m.m.v. 
mevr. I. Koedijk, sopraan en dhr. P. 
Schoon, bas bariton.
Zo. 30 december 10.00 uur: Ds. Ni-
colai uit Zandvoort.
Ma. 31 december 19.00 uur: Ein-
dejaarsviering in Cornelius. Voor-
ganger pastor J. Olling.

R.K. St. Jacobus de Meerdere
Akersloot
Za. 22 december 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 23 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastor N. Knol.
Ma. 24 december 19.00 uur: Fa-
milieviering met kinderkoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.
21.00 uur: Communieviering met 
herenkoor. Voorganger pastor W. 
van Schie.
23.30 uur: Communieviering met 
aquariuskoor. Voorganger pastor 

Doktersdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst: 
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 

verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: dr. Bakker 13 en 14 de-
cember, 24 t/m 28 december; dr. 
Buitenhuis 24 en 27 december; 

dr. Coppoolse 31 december t/m 
4 januari; dr. de Groot en dr. den 
Herder 14 december; dr. Leem-
huis 17 t/m 28 december; dr. Mo-
hammadnia 31 december t/m 4 
januari; dr. Remmelswaal 24 t/m 
28 december.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Medische- en hulpdiensten zie pagina 4

W. van Schie.
Di. 25 december 11.00 uur: Com-
munieviering met dameskoor. 
Voorganger pastor W. van Schie.
Wo. 26 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met Intermezzo. 
Voorganger pastoor H. Helsloot.
Za. 29 december: geen viering.
Zo. 30 december 10.00 uur: Com-
munieviering met dameskoor. 
Voorganger pastor W. van Schie.
Ma. 31 december 19.00 uur: Com-
munieviering met herenkoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 23 december 10.00 uur: Dienst 
in Uitgeest. Ds. B. Appers uit Cas-
tricum.
Ma 24 december: Dienst in Uit-
geest. Ds. J. van Aller m.m.v. can-
torij.
Di. 25 december 10.00 uur: Dienst 
in Akersloot. Ds. J. van Aller.
Zo. 30 december 10.00 uur: Dienst 
in Uitgeest. Ds. H.W. Slaakweg. 
RKZ Beverwijk.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Vrij. 21 december 19.00 uur: Geen 
viering in Geesterheem.
Za. 22 december 19.00 uur: Woord 
en zangviering.
Zo. 23 december 10.00 uur: Eu-

charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren.
14.00 uur: Kerst-inn met koren 
voor de toren.
Ma. 24 december 14.30 uur: Kerst-
viering in Geesterheem m.m.v. ‘de 
Geestersangers’.
18.00 uur: Gezinsviering m.m.v. het 
jeugdkoor.
20.00 uur: Kerstavondviering 
m.m.v. de cantorij.
22.00 uur: Kerstavondviering 
m.m.v. Laus Deo gemengd.
Di. 25 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
gemengd.
Wo. 26 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de cantorij.
Vrij. 28 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering met koffiedrinken 
in Geesterheem.
Za. 29 december 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang.
Zo. 30 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren.
Ma. 31 december 19.00 uur: Ou-
dejaarsviering m.m.v. Laus Deo 
gemengd.
Di. 1 januari 10.00 uur: Nieuwjaars-
viering m.m.v. Laus Deo heren.
Do. 3 januari 19.00 uur: Sacra-
mentslof.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Cursus cultuur en kunst
Akersloot - De Stichting Welzijn Ouderen Akersloot organi-
seert de cursus cultuur en kunst in de vijftiende en zestiende 
eeuw in Italië.

Op 25 januari start de door de 
SWOA georganiseerde cursus 
cultuur en kunst in de vijftiende 
en zestiende eeuw in Italië. De 
cultuurhistorica Janneke van 
Zanten-Van Wijk leidt de we-
kelijks te volgen cursus. Hierin 
wordt allereerst uiteengezet hoe 
in de vijftiende eeuw in Florence 
het idee van de wedergeboorte 
van de klassieke oudheid ont-
stond. Men zag deze fraaie 
Italiaanse stad als ‘het nieuwe 
Athene’. Schilders, beeldhouwers 
en architecten kregen daar en in 
andere steden de opdracht grote 
bouwwerken te starten of te vol-
tooien. 
Rond 1500 werkten in Florence 
en Rome geniale kunstenaars als 
Leonardo da Vinci, Michelangelo 
en Raphaël. Bekende werken uit 
die tijd zijn onder andere de pla-

fondschilderingen in de Sixtijnse 
kapel (van Michelangelo) en Het 
Laatste Avondmaal van Da Vinci. 
De Venetiaanse stijl, in dezelfde 
tijd ontwikkeld door onder meer 
Bellini, Giorgione en Titiaan, was 
niet alleen vernieuwend maar 
ook van grote invloed op latere 
schilders als Rubens, Rembrandt 
en Velasquez. Op dit alles wordt 
tijdens de tien wekelijkse lessen 
ingegaan. 
De cursus cultuur en kunst in de 
vijftiende en zestiende eeuw in 
Italië wordt van 10.00 tot 12.00 
uur in ’t Kruispunt, Mozartlaan 
1A in Akersloot gehouden. Op de 
laatste ochtend staat een excur-
sie gepland. De kosten bedragen 
35 euro. Men kan zich schriftelijk 
voor de cursus opgeven bij Els 
Woestenburg, Strammerboogh 
25, 1921 WN Akersloot.
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Aangepaste openingstijden 
bij de Stichting Welzijn
Castricum - Het ouderenwerk, 
jongerenwerk, Vrijwilligers Cen-
trale, Gilde Castricum, de Klus-
senbank, de kopieerservice en 
het opbouwwerk van de Stich-
ting Welzijn Castricum heeft in 
de kerstperiode van 24 decem-
ber tot en met 31 december 
aangepaste openingstijden. De 
balie van de stichting is open en 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. 

Beide kerstdagen is de stichting 
gesloten. Men kan wel berichten 
inspreken op het antwoordappa-
raat, deze worden dan zo spoe-
dig mogelijk afgehandeld. 

Voor vragen kan men contact op-
nemen met de Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562 of 
een kijkje nemen op www.wel-
zijncastricum.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
in het Mantelzorgcafé 
Castricum - De nieuwjaarsbijeenkomst van het mantelzorg-
café met een muzikale omlijsting  vindt plaats op woensdag 2 
januari in het Rode Kruisgebouw aan de van Speykkade, aan-
vang 19.30 uur. 

Iedere eerste woensdag van de 
maand organiseren de vrijwil-
ligers van het Steunpunt Man-
telzorg IJjmond, tegenwoordig 
Tandem en het Rode Kruis, deze 
avond voor de mantelzorgers. 
De bijeenkomsten van het café 
zijn bedoeld voor deze regio, 
dus ook voor mensen uit Lim-

men, Akersloot, Uitgeest, et 
cetera. Er zijn geen kosten aan 
deze bijeenkomsten verbonden. 
Wie deze avond wil bijwonen en 
daarvoor hulp nodig heeft voor 
een thuisblijver, kan bellen naar 
Tandem, telefoon 023-8910610. 
Ook voor vervoer kan gezorgd 
worden.

Radio Castricum zendt 
de CAL top 105 uit
Castricum - Op bijna alle radiostations wordt aan het eind van 
het jaar de top 50, 100, 1000 of 2000 uitgezonden en ook Ra-
dio Castricum105 kan natuurlijk niet achterblijven. Op maan-
dag 31 december zendt het station de CAL top 105 uit: de 105 
beste platen van 2007.

Deze lijst wordt van 10.00 – 18.00 
uur gepresenteerd door verschil-
lende dj’s van Castricum105, 
zoals Joost Burger, Boudewijn 
Heere en Joris Sinnige. 
Van de muziek uit deze lijst zal 
behoorlijk veel achtergrondinfor-
matie worden gegeven. Tijdens 
deze top 105 wordt er tevens 
ieder uur een jaaroverzicht uit-
gezonden van de belangrijkste 
nieuwsfeiten uit 2007. De lijst op 
oudejaarsdag gemist? Geen pro-
bleem, de herhaling vindt plaats 
op dinsdag 1 januari van 10.00 
tot 18.00 uur.
Castricum105 is niet onbekend 
met hitlijsten. Voorgaande jaren 

is de top105 door de vele posi-
tieve reacties ook een succes 
gebleken. Ook zendt de zender 
onder leiding van Joris Sinnige 
zijn eigen wekelijkse hitlijst uit 
op de vrijdagavond, namelijk de 
‘top7@7’ (dat zijn de zeven po-
pulairste platen van dat moment 
om zeven uur). 

Radio Castricum 105 is te beluis-
teren tot ver buiten de regio via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op de kabel op 104.5 FM (in Cas-
tricum en Bakkum) en op 89.0 
FM (in Akersloot, Limmen en op 
De Woude) of via het internet op 
www.castricum105.nl.

Candlelight 
Klunen
Heemskerk en Beverwijk 
hebben een echte ijsbaan, 
midden in het dorp. Cas-
tricum niet. Dus: Zaterdag 
22 december vanaf 21.00 
uur: Ik verzorg geen warme 
chocomel, plak geen Ernie 
stickers op blaren en stem-
pel niet af. Ik ben ook niet 
verantwoordelijk voor zie-
ligerds die tot hun middel 
in de ondiepe Castricumse 
plompen zakken. Dat ge-
zegd te hebben wil ik een 
ieder die zich sportief, koud 
en kerstachtig wil voelen 
uitnodigen om mee te doen 
aan de Candlelight sloten-
tocht. Ik raad iedereen aan 
alleen mee te doen als het ijs 
echt sterk genoeg is, met een 
lichtje in je hand, kerstmuts 
op je hoofd en minstens één 
schaatsbuddy. De start is bij 
de Helmkade. Schaats de 
hele sloot langs het spoor 
af (bij spoorwegovergangen 
even klunen) tot je aan de 
achterkant van de Santmark 
bent. Daar ga je naar rechts, 
dan kom je uit in de sloot bij 
de M.H. Tromplaan. Weer 
eens een stukje klunen, tot 
je bij de lange sloot langs 
de Van Speijkkade bent. 
Dan schaats je de hele sloot 
langs de Beethovensingel 
af, de Händelstraat en het 
stuk langs de Soomerwegh, 
totdat je uitkomt bij het 
dorp. Hoor je kerstliede-
ren, ruik je appelbollen en 
zie je een oude man in een 
rood pak? Dan heb je het 
eindpunt bereikt; je bent bij 
het Candlelight shopping in 
het centrum van Castricum! 
Dat is toch stukken beter 
dan een saaie ijsbak op een 
pleintje, toch? Dus, laten we 
hopen dat het blijft vriezen. 
Dan kunnen we zo’n Cas-
tricumse slotentocht rijden 
en dan blijft de kerstsneeuw 
straks mooi liggen. En om te 
genieten van een extra mooi 
kerstachtig Castricum… 
mag de strooiwagen eerste 
en tweede kerstdag alsje-
blieft binnen blijven staan? 

 Avienna

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Gees-
terduinweg 42, tel. 655066. 
Apotheek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. 
De apotheken in Castricum zijn 
door de week geopend tussen 
8.30 en 17.30 uur. 
Apotheek Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-
312122. Openingstijden van 
8.30-12.30 uur en van 13.30-
17.30 uur. 
Voor spoedeisende medica-
tie buiten deze openingstijden 
kan men van 18.00 tot 8.00 uur 
en in het weekend terecht bij 
Dienstapotheek Midden Kenne-
merland, gevestigd in het Rode 
Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 
in Beverwijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 
7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.
Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
13, Uitgeest, tel. 0251-208881. 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 

mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-
215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van 
de dierenartsen H.B.M.M. Wol-
ters en mw. M.M.C. Peeters, 
Laan van Albertshoeve 140, tel. 
654345. Uitsluitend kleine huis-
dieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.
Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies 
en hulp bij invullen van formu-
lieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties 
en huursubsidie op woensdag-
middag van 14.00-16.00 uur in 
gebouw Geesterhage, Geester-
duinweg 5, Castricum. 

Medische en hulpdiensten

Feestdagen Roads voor 60+
Regio - Het Roads Ouderenproject creëert een ontmoe-
tingsplek voor mensen van zestig jaar en ouder die te ma-
ken hebben met de ouderenproblematiek, zoals eenzaam-
heid en verlies. “Het elkaar ontmoeten en ondersteunen 
staat hierbij centraal, in een gezellige sfeer van rust en 
geduld die veilig en vertrouwd zal aanvoelen”, aldus het 
enthousiaste team bestaande uit Eliza Sietsema en Theo 
Brakenhoff. 

Ook tijdens de kerstdagen en op 
oudejaarsdag organiseert het 
Ouderenproject gezellige acti-
viteiten in buurthuis Het Spec-
trum, te Heemskerk. Zo is er op 
24 december van 13.30 uur tot 
15.30 uur van alles te doen. Eerst 
is er de ontmoeting met wat lek-
kers, daarna een kerstfilm met 
sfeervolle kerstmuziek en aan 
het einde van de middag is er 
de kerstdoorstreper. Dit is een 

kerstpuzzel met daarin verbor-
gen woorden. Op 31 december 
is er een oud en nieuw middag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Ook 
hier is eerst een ontmoeting met 
wat lekkers, daarna oliebollen 
bakken en een nieuwjaarsquiz. 
Ouderen zijn sowieso welkom 
elke maandag vanaf 9.00 uur. 
Het volledige adres van dit 
buurthuis is Het Spectrum, Lau-
raplein 1 in Heemskerk.
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INGEZONDEN

Kunnen we 2007 ook 
eens positief eindigen?
Niet gehinderd door gebrek aan gedetailleerde informatie worden er 
te pas en te onpas politieke dossiers via de krant aangehaald. Telkens 
vanuit een negatieve grondhouding. Enkel de naambordjes vervangen 
om Bakkum aan Zee te introduceren zou 80.000 euro kosten. In een 
openbare raadsactiviteit heeft een ieder kunnen horen dat dit toch 
iets genuanceerder blijkt te liggen. Vervolgens wordt deze discussie 
op een hoop geveegd met eerder in de raad behandelde onderwer-
pen. 
Er zou geen debat over het Fatels terrein in de raad gevoerd zijn. 
Miljoenen verlies voor lief genomen. Niets is minder waar. Tijdens de 
carrousel in oktober jl. is er uitgebreid gesproken over dit dossier. 
Voor één partij was dit niet voldoende en die wilde er in de raads-
vergadering nogmaals over debatteren. Hierin bleken zij nagenoeg 
alleen te staan. Er waren immers geen nieuwe feiten of argumenten 
aan de inhoud toe te voegen. Dat er in het financiële plaatje van 
het Fatels terrein nog geen rekening is gehouden met opbrengst van 
gronden door verplaatsing van een scholengemeenschap of het bin-
nenhalen van mogelijke subsidies, daar hoor je niemand over. Nee, 
want dat scoort niet. Neem dan liever de oproep om een forum van 
wijzen op te richten omdat de raad verkeerde beslissingen zou ne-
men. Wanneer er zaken worden aangehaald komt het er in het kort 
op neer dat we vooral alles bij het oude moeten laten, ongeacht de 
(maatschappelijke en politieke) ontwikkelingen om ons heen. Juist 
waar ons geleerd wordt dat stilstand achteruitgang betekent moet 
er op de rem getrapt worden. Door dergelijke ingezonden brieven 
lijkt het alsof de raad zich niet laat informeren om een standpunt te 
kunnen bepalen. Hiermee wordt de inspanning van iedere partij en de 
ambtelijke ondersteuning zeer tekort gedaan. 
Ik vind het niet zo verwonderlijk dat de gemiddelde inwoner van onze 
gemeente afhaakt wanneer het over politiek gaat. Is er dan nooit iets 
positiefs te melden over wat de gemeenteraad heeft bereikt?
Gelukkig wel, maar het lijkt erop dat goed nieuws niet verkoopt en 
daarom de publiciteit ook niet haalt. Sinds 1 januari 2007 is de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Vanuit de ambtelijke 
organisatie wordt hier zeer voortvarend aan gewerkt om uiteindelijk 
voor de cliënt tot een 1-loket-voor-alle-vragen te komen. Ook heb-
ben we nu een WMO-raad onder leiding van een zeer kundig oud-
wethouder. Er zijn goede resultaten geboekt bij het aanpakken van 
overlast van zogenoemde hangjongeren. Worden er in o.m. Akersloot 
veel huizen voor de starters-doelgroep gebouwd. Is er een begin ge-
maakt met de herinrichting van de Soomerwegh (beter bekend als de 
Bloembakkenweg) en is hiervoor een mooie subsidie van de provin-
cie toegezegd. Blijven sportvoorzieningen als D’Enterij en het zwem-
bad in Limmen voor langere tijd gewaarborgd. Is het voortbestaan 
van het hertenkamp in Akersloot verzekerd, wordt het pontje aldaar 
in de vaart gehouden en worden er binnenkort 632 extra fietsenstal-
lingsplekken bij station Castricum gerealiseerd.  
En dit is nog maar een greep uit wat er het afgelopen jaar de raads-
tafel is gepasseerd. Om dan nog maar te zwijgen over alle initiatieven 
waar met en door enthousiaste inwoners wordt gewerkt aan zaken 
als herinrichting Dorpsstraat Castricum en het opknappen van buur-
ten op het moment dat er nieuwe riolering wordt aangelegd etc. Wil-
len wij de inwoners van al onze kernen bij de politiek betrekken, dan 
denk ik dat we vanuit een positieve grondhouding de publiciteit moe-
ten zoeken en ons vooral tot de inhoud beperken. 
Petra Nordholt, fractievoorzitter PvdA Castricum.

Dierenbescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencen-
trum: 072-5090234. Inspectie: 
0900-2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482.

Vermist: 
De Crimpen Akersloot: witte tor-
telduif met rode ring 330ffw. Be-
loning voor terugbrengen.

Goed tehuis gezocht:
voor een lieve zwarte, aanhan-
kelijke poes van 11 jaar. Niet bij 
kleine kinderen of andere dieren. 
Inl. 0251-658504. 

Burgerlijke Stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-10-2007: Lucas Sven, zoon 
van  S. Smit en E.F.T. Euverman, 
geboren te Beverwijk.     
06-12-2007: Jesse Nicolaas, zoon 
van J.N.W. Molenaar en B. Ureña, 
geboren te Beverwijk.
07-12-2007: Juune, dochter van 
J.B. Krimp en R. Dekker, geboren 
te Beverwijk.
08-12-2007: Gaia Maria, dochter 
van P. van den Brand en W. Vla-
ming, geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
06-12-2007: Lisa, dochter van 
P.C. Boer en N.P. Kaandorp, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
12-12-2007: Eva, dochter van F.R. 
Huisman en M.G. Slikker, gebo-
ren te Bakkum.

Aangiften huwelijken en
partnerschapsregistraties:
Rectificatie:
29-11-2007: Nijhof, Thijs en Her-
rebrugh, Marlies F., beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken- en
partnerschapsregistraties:
11-12-2007: Bernardos Aniceto, 
Miguel A. en Krom, Wendy A., 
beiden wonende te Akersloot.

12-12-2007: Nooij, Thomas J.N. 
en Denekamp, Johanna A.A., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
06-12-2007: Devilee, Abraham 
J., oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met W.J. Woolthuis, overleden te 
Castricum.
05-12-2007: Sciarone, Hugo 
Abondis, oud 85 jaar, gehuwd 
met H.E.V. Hendriks, overleden te 
Beverwijk.
08-12-2007: Bijlsma, Willem, oud 
76 jaar, gehuwd met E. Hiemstra, 
overleden te Groningen.
Wonende te Akersloot:
06-12-2007: de Wit, Cornelia, oud 
89 jaar, gehuwd geweest met J.C. 
Ranzijn, overleden te Akersloot.
08-12-2007: Salomons, Wille-
mina M.R., oud 84 jaar, overleden 
te Bakkum.
12-12-2007: de Geus, Pieter, oud 
75 jaar, gehuwd geweest met G. 
Kleen, overleden te Akersloot.
Wonende te Bakkum:
04-12-2007: van den Berg, An-
dreas M., oud 43 jaar, overleden 
te Amsterdam.
Wonende te Limmen:
11-12-2007: Iliopoulos, Ilias, oud 
68 jaar, gehuwd met M.J.G. Dek-
ker, overleden te Limmen.

Onze straat 
Onze straat ligt overhoop

En... dat gaat nog even duren
Lijdzaam ondergaan ‘de buren’
De lasten van de ‘Ciewegsoap’

 
Maar... toch hebben ‘wij’ wel klachten

En zijn het zat, zo nu en dan
Dat lawaai, al vér voor achten

Of het niet wat later kan?!
 

Kijk eens, wat een smalle stoep
Waar bent u nu mee bezig, heren
Je kunt elkaar maar nét passeren

Én... juist voor míjn deur, al die troep?!
 

Maar... nu begint het wat te lijken
Het ergste hebben wij gehad

De ‘werkers’ weten van geen wijken
Al worden zij ook kleddernat!!

 
Onze straat lág overhoop
Nu is het genoeg geweest

Steek de vlag uit en vier feest!!
 

Samen gaan wij op naar ‘t licht
Onze straat is eindelijk dicht!!

 
(een bewoner)

De sfeer van het ‘Kerstplein’
Dit zit mij al jaren dwars. ‘Het Kooiplein’. Vanaf Sinterklaas tot en met 
Driekoningen, 6 januari dus, hadden wij een feestelijk plein door de 
lampjes boven de winkels! Sfeervol! Máár, door die lichtjes werd het 
blijkbaar voor de jongeren van tegenwoordig een zogenaamde hang-
plek en jawel, de lichtjes moesten eraan geloven. Dus al jaren geen 
lichtjes meer, dat kán dus niet meer met de moderne jeugd.
Eindelijk zat het de firma Fred Knol van de Gazelle fietsen dus ook niet 
lekker en nu, dankzij die firma, hebben we, met zijn prachtige verlich-
ting en gelijk reclame voor de fiets, een beetje weer de sfeer van het 
‘Kerstplein’ terug.
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Prettige kerstdagen 
en een

voorspoedig 2008
Ook ditmaal met de Kerst in zicht,
schrijf ik een eindejaarsgedicht.

Welk wereldleed de kwelbuis biedt,
dat zie ik nu voor even niet.

In plaats van oorlog, haat en nijd,
zie ik nu slechts gezelligheid.

Je kruipt wat dichter bij elkaar.
Je leeft toe naar het nieuwe jaar.

En kwelt er soms een oude wonde,
een glimlach kost maar één seconde.

Wat 2008 brengt is nog vaag,
want alle dagen zijn vandaag.

Slechts één dag zal maar morgen heten.
Wat die dag brengt kan niemand weten.

Wij wensen U met Kerst in zicht,
een hart vol liefde en vol licht.
En dat er in tweeduizend acht

geluk en voorspoed op U wacht.

Jan Veenstra.

Kerstzangavond in Dorpskerk
Castricum - Op vrijdag 21 december is er een kerstzangavond 
in de Dorpskerk, waaraan de cantorij en het jongerenkoor Erile 
op unieke wijze(n) zullen samen werken. Men zal die avond 
oude en nieuwe kerstliederen zingen. De kerstzangavond be-
gint om 20.00 uur, maar belangstellenden zijn al vanaf 18.00 
uur welkom op het plein voor de kerk.

Bij de Rabobank staat vanaf 18.00 
uur een kameel die bezoekers op 
koninklijke wijze naar de Dorps-
kerk rijdt. Men kan zich laten ver-
leiden tot een rit op een kameel en 
de inwendige mens kan versterk 
worden, want onderweg staat 
een koek-en-zopie-tent met verse 
erwtensoep en warme chocolade-
melk. Er zal ook een vuur branden 
waar men zich bij kan warmen. 
Voor al deze zaken wordt wel een 
vrijwillige bijdrage gevraagd, want 
op deze avond wordt de ‘geiten-
actie’ van de jongelui afgesloten. 
Vandaar ook de levende geiten-
stal in de Dorpskerk.
Met kerst wordt de geboorte van 

het kerstkind gevierd en leest 
men het verhaal van Jozef en 
Maria die op reis gaan om zich te 
laten registreren. Maar men denkt 
ook aan die vele duizenden kin-
deren die wel geboren zijn, maar 
niet geregistreerd, bijvoorbeeld de 
ruim 300.000 Aidswezen in Mo-
zambique. 
De opbrengst van het hele ge-
beuren is bestemd om voor deze 
kinderen geboortebewijzen aan 
te schaffen, waardoor ze toegang 
krijgen tot medische voorzienin-
gen, scholing, een dak boven hun 
hoofd et cetera. 
Zegt het voort: Een kamelenreis 
levert velen een geboortebewijs.

Kerstavond met Emergo 
Bakkum - Op maandag 24 december, kerstavond, zal het be-
kende Castricumse orkest Emergo samen met de dorpsvereni-
ging van Bakkum een samenzang houden.

Cor de Beurs van Emergo: “De 
afgelopen jaar hebben we de sa-
menzang georganiseerd bij De 
Boogaert, maar dat werd met 300 
honderd bezoekers wel erg vol. 
Bakkum heeft nu een mooie kerst-
boom op het pleintje en is dus een 
perfecte locatie”.
“De samenwerking met Emergo 
kwam snel tot stand. Zij zochten 
een mooie locatie en wij hebben 
met de dorpsvereniging weer voor 

een sfeervol pleintje in Bakkum ge-
zorgd”, zegt Peter Laan van dorps-
vereniging Bakkum.
De samenzang zal op kerstavond 
om 20.30 uur starten op het Bak-
kummer Pleintje. Emergo verzorgt 
de muziek en van een groot scherm 
zullen de teksten kunnen worden 
meegezongen. Voor warme dran-
ken wordt gezorgd. 
Voor meer informatie: zie www. bak-
kum-nh.nl en www.emergo. org.

Kerstsamenzang  
Pancratiuskerk
Castricum - Ook dit jaar ver-
lenen diverse kerkkoren van de 
Parochie weer hun medewerking 
aan de kerstsamenzang in de St. 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 
te Castricum. Gezamenlijk met 
de koren worden wisselend de 
bekende kerstliederen gezon-
gen. Datum: zondag 23 decem-
ber 2007, aanvang 14.00 uur, de 
toegang is gratis.

X-mas Party 
in Discovery
Limmen - Tiener- en Jongeren-
centrum Discovery heeft vrij-
dag een X-mass Party De Luxe 
op het programma staan met 
party-dj ‘Djingle Bell Jeff’ en de 
X-mass girls. Iedereen komt na-
tuurlijk in galastijl en voor hen 
is de toegang gratis. Discovery 
is open van 20.00 tot 24.00 uur 
voor iederren van 14 t/m 20 
jaar.
Op zaterdag 22 december is 
Discovery in de middag  open 
en word er gekookt. Deze week 
word er een vijfgangen kerstdi-
ner dat maar vijf euro kost. Voor 
dit kerstdiner kunnen jongeren 
van 14 t/m 20 jaar zich opgeven: 
tel.: 0251-675302. Dinsdag- en 
donderdagmiddag is er een al-
gemene inloop voor tieners en 
jongeren van 14.00 tot 17.00 uur. 
Op woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar en donderdag-
avond wordt een film gedraaid 
vanaf 20.00 uur. . 

Kerstavondviering 
in Geesterhage
Castricum - Traditiegetrouw 
houdt de Evangeliegemeente 
Castricum haar kerstavondvie-
ring op 24 december in ont-
moetingscentrum ‘Geesterhage’. 
Deze dienst is bestemd voor alle 
leeftijden. Ze begint om 19.30 
uur.
Het thema is dit jaar: ‘Ben je arm 
of ben je rijk’. Voorganger Wim 
Nieuwenhuis zal hierover een 
korte overdenking geven. Verder 
is het  een sfeervolle avond, met 
kerstliederen, dans en toneel.
De kinderen van de zondags-
school voeren het toneelstukje 
op ‘Een kind is ons geboren’ en 
de oudere jeugd het kerstdrama 
‘De gestolen Jezus’.
Verder worden er twee heel 
bijzondere vlaggedansen uitge-
voerd. Eén op het nummer ‘Licht 
van de Nacht’ van Gerald Troost. 
De ander is gebaseerd op ‘David 
Danced’ van Salvador.

Na afloop is er in de foyer thee, 
koffie en de traditionele kerst-
krans. Voor kinderen choco-
lademelk, iets lekkers en een 
geschenkje. De viering duurt 
ongeveer een uur en iedereen is 
welkom. 

Levende kerststal bij het
bezoekerscentrum De Hoep
Castricum - Op 26 december, tweede kerstdag, is er weer een 
levende kerststal in de tuin van bezoekerscentrum De Hoep. 
De levende kerststal is tussen 13.30 en 16.00 uur te bekijken. 
Wie wil komen genieten van de kerststal pakt de fiets om par-
keerproblemen te voorkomen.

De levende kerststal is gestart 
als een particulier initiatief van 
de Castricummers Dick Groot en 
Fons Witte. De stal is gebouwd 
door Hein Poel. Voor de aankle-
ding van Jozef, Maria en de her-
ders zorgt Greet Borst van Greet 
Verkleedt.
Voor de muzikale omlijsting zorgt 
het zangkoor Cantare wat kerst-
liederen zal zingen. In het bezoe-
kerscentrum kunnen kinderen 

kerstboomversieringen maken 
of een kerstkleurplaat kleuren. In 
de Hoep zullen verhalen voorge-
lezen worden.
De Hoep is open van dinsdag 
tot en met zondag van 10.00-
17.00 uur. Op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag is het bezoekers-
centrum gesloten. Bezoekers-
centrum De Hoep is te vinden 
aan de Johannisweg 2 te Cas-
tricum.

Bepaal dé glamourlook 
bij Etos van den Haak 
Castricum - Hoe kun je nét dat extra feestelijke tintje geven 
aan make-up voor de feestdagen? In samenwerking met 
beautyexperts van L’Oréal Paris organiseert Etos van den Haak 
een beauty-event om klanten bij te staan in hun keuze voor 
een spetterende eindejaarsmake-up. Op vrijdag 28 december 
staat de winkel in winkelcentrum Geesterduin in het teken van 
gratis persoonlijk advies van visagisten en praktische tips.

Tijdens het beauty-event biedt 
Etos van den Haak haar klan-
ten inspiratie op het gebied van 
make-up en verzorging, om het 
jaar feestelijk uit te luiden en 
stralend te beginnen. 
De haarkleur van een vrouw is 
sterk bepalend voor de make-up 
die ze kan dragen. Om vrouwen 
hierin te adviseren heeft L’Oréal 
Paris’ topvisagist Hildo, bekend 
van het televisieprogramma 
Holland’s Next Topmodel, drie 
verschillende glamourlooks ont-
wikkeld, speciaal voor lichtblond, 
donkerblond en bruin haar.
Voor blondines à la Linda Evan-
gelista is er de Sensual Blondes 
look, waarbij kleuren als goud-
bruin, ivoor, beige en zeegroen 
het kleurpalet domineren. Vrou-
wen met donkerblond haar, zoals 
Doutzen Kroes, kunnen experi-
menteren met de Glamour Dark 
Blondes stijl. Zij komen het best 
tot hun recht met lichtglanzende 
oogschaduw, intens zwarte mas-
cara en een zachtrode of zachtro-
ze kleur op de lippen. Brunettes, 

met een diepbruine haarkleur als 
Penélope Cruz, kunnen via de 
look Warm & Temperament hun 
ogen nog meer accentueren. 
Het gebruik van de verschillende 
herfstkleuren zoals mosgroen, 
warmrood, bruin, brons en goud 
laat de brunettes nog meer spre-
ken.
De beautyexperts leggen de look 
stap voor stap uit, zodat deze zelf 
gemakkelijk is aan te brengen tij-
dens de feestdagen. Om vlekken 
en ongemakken te voorkomen 
worden praktische tips gege-
ven voor het aanbrengen van de 
make-up. Na het advies kunnen 
de klanten hun lippen laten op-
maken volgens de bij hen pas-
sende stijl. 

De klanten ontvangen na afloop 
van de demonstratie een beau-
typaspoort, waarin het advies 
staat omschreven. Handig met 
bijhorende producten om thuis 
gemakkelijk de gewenste look te 
creëren. Iedereen is welkom van 
12.00 tot 17.00 uur.
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Klimaatbosje 
in Limmen
Castricum - Dinsdag 18 de-
cember zijn twee klimaatbosjes 
geplant. Eén in Limmen en één 
in Hoorn. In Limmen is het bosje 
bij basisschool Het Kleurenorkest 
geplant. De feestelijke aanplant 
van de walnotenbomen gebeurde 
in het kader van de landelijke be-
wustwordingscampagne HIER.nu 
die gesteund wordt door de Na-
tionale Postcode Loterij.
De klimaatbosjes zijn echte sig-
naalbosjes. Ze bestaan uit drie, 
zes of negen walnotenbomen en 
een herkenningsteken. Ze staan 
op opvallende plekken en moeten 
mensen bewust maken van de kli-
maatproblematiek. Over 100 jaar 
staan deze bosjes nog symbool 
voor het klimaatvraagstuk. Met 
de deelname aan deze actie laten 
gemeenten en scholen zien dat ze 
het klimaat en duurzaamheid seri-
eus nemen. 
In Noord-Holland zijn al 20 bosjes 
geplant, onder meer in Castricum. 

Kerstpak-
ket ruilen?                   
Akersloot - Zaterdag 22 decem-
ber organiseert de Storey Club van 
14.00 toto 18.00 uur een kerstpak-
kettenruilbeurs. 
Het is toegestaan kerstpakket in 
zijn geheel dan wel deels te ruilen. 
Of het is mogelijk het kerstpakket 
geheel of gedeeltelijk af te staan. 
De Storey Club zal van die spul-
len in samenwerking met de Zon-
nebloem pakketten samenstellen 
voor dorpsgenoten die met de 
feestdagen wat extra aandacht 
verdienen. Van iedere verkochte 
kop snert of glas gluhwijn wordt 
25 cent overgemaakt naar een 
scholenproject in India. 
Bovendien kan men een vrijblij-
vende donatie doen in een bus die 
geplaatst wordt op de bar. 

Kerst dubbel in Bakkum 
Bakkum - De kerstboom op het Bakkummer Pleintje staat er 
weer. Sinds afgelopen zaterdag heeft Bakkum weer een eigen 
verlichte kerstboom. De dorpsvereniging van Bakkum heeft 
samen met PWN en vrijwilligers weer een mooie boom uitge-
zocht uit het Bakkummer duingebied. 

Zondag 23 december is het dan 
zover.  Dan vindt de eerste van 
twee Bakkummer kerstvierin-
gen plaats. En daarbij ontbreekt 
de kerstman uiteraard niet! Alle 
kinderen van Bakkum zijn uitge-
nodigd om een mooie versiering 
voor de boom te maken.
“We hopen dat de kinderen weer 
flink gaan knutselen om een 
mooie versiering voor de kerst-
boom te maken. Ook dit jaar is er 
voor alle kinderen die hun versie-
ring in de boom komen hangen, 
een leuke verrassing”, zegt Nils 
Vervoort van de organisatie.
Bij de kerstviering zullen ver-
schillende kraampjes met kerst-
lekkernijen staan en de dorps-
vereniging van Bakkum verzorgt 

glühwein en warme chocomel. 
Sfeervolle kerstmuziek wordt 
verzorgd door het koor Cantare.
Op maandag, kerstavond, treedt 
vervolgens het orkest Emergo op 
en zal er samen worden gezon-
gen. De optredens van Emergo 
worden altijd druk bezocht, zo 
is in voorgaande jaren gebleken 
toen het orkest nog optrad bij De 
Boogaert.
Op zondag 23 december start 
de kerstviering om 16.00 uur en 
zal rond 18.00 uur zijn afgelopen. 
Op maandag begint Emergo om 
20.30 uur. De locatie voor beide 
vieringen is het Bakkummer 
Pleintje bij Hotel Borst.
Voor meer informatie: zie www. 
bakkum-nh.nl.

Bram (9) hoofdrol in 
musical Les Misérables  
Castricum - Veel mensen zullen hem kennen van de vele re-
clamespotjes waarin hij een rol speelt. De negenjarige Bram 
Zoontjes is nu gekozen voor een kinderhoofdrol in de musical 
Les Misérables. Dat is maandag bekendgemaakt.

Samen met zangcoach Inge 
Duijn heeft Bram zich voorbe-
reid op de auditie waar hij een 
lied moest zingen en een mo-
noloog houden. “Dat hij dat al-
lemaal durft”, zegt zijn moeder 
Esther. “Bram heeft als kleuter 
een rol gespeeld in een recla-
mespotje. Sindsdien wordt hij 
regelmatig gevraagd. Zijn wens 
is om naar de toneelschool te 
gaan.” De rol die Bram speelt 
in de musical is alvast een mooi 
opstapje naar een carrière op 
de planken. 
De repetities vinden in de week-

enden plaats en omdat kinde-
ren in Nederland niet langer 
dan 24 uur per jaar mogen wer-
ken, wordt Bram na vier maan-
den vervangen door een ander 
kind. Opmerkelijk is dat Bram in 
groep zes zit van De Toermalijn, 
de klas waar ook Fin in zit, die 
een rol speelt in Ciske de Rat. 

Les Misérables gaat in april 
2008 in première in het nieuwe 
Luxor Theater in Rotterdam 
waar de musical slechts voor 
een beperkte periode te zien zal 
zijn.

Politiebikers actief in regio
Castricum – Sinds verleden week donderdag zijn er in het hele 
gebied van de politie Noord-Holland Noord biketeams actief. 
In totaal gaat het daarbij om 102 politiemensen die een deel 
van hun diensten op de mountainebike uitvoeren. Donderdag 
werd het biketeam geïntroduceerd in het gebied van Bergen, 
Egmond, Schoorl, Castricum, Heiloo, Limmen en Akersloot. 

Eigentijds, herkenbaar, aan-
spreekbaar, sportief. Agenten die 
op een mountainbike in een aan-
gepast uniform hun werk doen. 
Dichterbij de burger, beter en 
makkelijker aanspreekbaar, gro-
tere pakkans in heterdaad situ-
aties omdat de bikers geruisloos 
en langs een andere route dan 
een auto aan kunnen komen rij-
den, zoals door een steeg of door 
een park en geen hinder van ob-
stakels zoals paaltjes of dubbel 
geparkeerde auto’s. Voeg hier 
aan toe dat de bikers ook nog 
eens sportief en gezond bezig 
zijn en de grootste voordelen van 
deze manier van werken staan 
op een rij.
Tien collega’s die in het gebied 
van Bergen, Egmond, Schoorl, 
Castricum, Heiloo, Limmen en 
Akersloot gaan ‘biken’ zijn op-
geleid en uitgerust met een spe-
ciaal voor dit doel aangeschafte 
fiets en andere materialen. Zo is 

de fiets steviger en beter bestand 
tegen het werk dan een normale 
fiets. Dit is nodig omdat de bikers 
ook buiten de weg, zoals door het 
terrein en bijvoorbeeld van trap-
pen af, zullen rijden en de fietsen 
kunnen worden ingezet bij spe-
ciale aanhoudingstechnieken. 
De uniformkleding is van een 
ander materiaal gemaakt dan het 
normale uniform en de pet is ver-
vangen door een fietshelm.
De manier van werken is overge-
nomen uit Amerika waar al jaren-
lang politiebikers met succes ac-
tief zijn. In Noord-Holland Noord 
is men naar dit voorbeeld ruim 
vier jaar geleden, als pilotproject 
in Alkmaar begonnen met een 
team van acht bikers. Door het 
succes, onder meer een flinke 
stijging van het aantal heterdaad 
aanhoudingen en een aange-
toonde betere herkenbaarheid 
en aanspreekbaarheid van de 
politie, is er daarna uitgebreid.

De Uylenspieghels wint 
forse premie Sponsorloterij
Limmen – De ploeg van carnavalsvereniging de Uylenspieg-
hels heeft zich afgelopen zaterdag in een callcenter in Amster-
dam suf gebeld, maar er was loon naar werken. Het Limmer 
team won de actie om zoveel mogelijk loten voor de Sponsor-
loterij aan de man te brengen en incasseerde daarmee een 
extra premie van 2000 euro.

De zeskoppige equipe verkocht 
in totaal 126 nieuwe loten vanuit 
het callcenter te Amsterdam, en 
wist er ook nog een aantal om 
te zetten met als goed doel de 
Uylenspieghels. Naast de belo-
ning voor de eerste prijs krijgt 
de Uylenspieghels de helft van 
elk verkocht lot, wat maandelijks 
een bedrag van 3,40 euro per lot 
oplevert. Het belteam bestond 

uit Jan Glorie, Esther de Wildt, 
Bianca van Berkel, Marco Hul-
sebosch, Edwin Gaasenbeek. 
En Dennis Dekker die de zieke 
Annemarie Legdeur verving. 
Langs deze weg wil carnavals-
vereniging de Uylenspieghels ie-
dereen bedanken die afgelopen 
zaterdag mee heeft gewerkt aan 
het behalen van dit prachtige 
succes.
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Steun voor Oude Theehuys 
Bakkum - Volgend jaar kan het Oude Theehuys op het terrein 
van Dijk en Duin dan toch eindelijk realiteit worden! Aan de 
initiatiefnemers zal het niet liggen. Ook de vele fondsen en in-
stanties die meewerken steunen dit mooie project; arbeidsin-
tegratie voor mensen met een psychiatrische handicap op een 
schitterende locatie. 

In de eeuwenoude boerderij ‘Het 
Oude Huys’ gelegen bij de vij-
ver en hertenkamp wil Stichting 
Het Oude Theehuys, een sfeer-
vol theehuis realiseren. Tijdens 
Festival dansende Duinen  in 
augustus werd duidelijk wat er 
mogelijk is, hoe de ontmoeting 
tussen buurtbewoners en be-
woners van GGZ Dijk en Duin 
op een ontspannen manier kan 
plaatsvinden.
De fondsenwerving voor Het 
Oude Theehuys verloopt tot op 
heden zeer succesvol. Stichting 
Roads had als eerste toegezegd 
te willen bijdragen in de kosten 
voor de verbouwing van Het 
Oude Huys. Hoge kosten zijn 
gemoeid met het brandveiligma-
ken van het pand en het zoda-
nig aanpassen dat de inrichting 
voldoet aan de huidige eisen die 

aan horecagelegenheden ge-
steld worden.
Ook heeft onlangs het Coöpera-
tiefonds van de Rabobank Noord 
Kennemerland toegezegd te zul-
len bijdragen in de kosten van de 
verbouwing van Het Oude Thee-
huys. Het Oranjefonds wil net als 
Het Fonds Psychische Gezond-
heid bijdragen in de inrichtings-
kosten van het Oude Theehuys 
en ook Stichting DOEN wil Het 
Oude Theehuys steunen. Tevens 
is er steun van de Rotary Uit-
geest Kennemerland i.o.
Omdat blijkt dat voor de verbou-
wing van Het Oude Theehuys 
een monumentenvergunning 
nodig is loopt de realisatie veel 
vertraging op. Op zondag 23 de-
cember staan de initiatiefnemers 
vanaf 16.00 uur op de kerstmarkt 
in Bakkum.

Jac. P. Thijsse brengt geld bijeen 
voor onderwijs in Oeganda
Castricum - Op vrijdag 21 december zal in het Jac. P. Thijsse 
College van 9.30 tot 12.30 uur de grote hal veranderen in een 
markt met als thema Amerika, de aula van het hoofdgebouw 
is in Afrikaanse sferen en in de aula van het studiehuis waant 
men zich in Azië. 

Wie binnen komt lopen (geen 
entree) waant zich in Amerika 
op een vrijmarkt. Bezoekers 
kunnen bij kraampjes aller-
lei artikelen kopen die door 
leerlingen zijn gemaakt zoals: 
mandalakaarten, marsepeinen 
figuurtjes, kalenders, tassen, 
kettingen, enzovoorts. 

De aula wordt voor deze ge-
legenheid omgetoverd in een 
theater waar de brugklasleer-
lingen delen uit de musical The 
Lion King gaan uitvoeren. In het 
studiehuis zullen de derdeklas-
sers van het JPT de bezoekers 
welkom heten. Zij organiseren 
een echte veiling, waarbij zij 
‘kavels’ (lees: spullen en ta-
lenten) inbrengen die men dan 
vervolgens weer kan kopen. 
Iedereen is welkom en de orga-

nisatie hoopt dat de leerlingen 
door de verkoop van eigen ge-
maakt materiaal en via andere 
leuke acties veel geld ophalen 
voor het goede doel namelijk: 
Onderwijsprojecten in Oegan-
da door de stichting Edukans 
Going Global.

Stichting Edukans biedt kans-
arme kinderen in ontwikke-
lingslanden de mogelijkheid 
om onderwijs te volgen. Uiter-
aard zonder onderscheid naar 
ras, religie of politieke over-
tuiging. Ieder kind heeft recht 
op onderwijs, maar toch gaan 
wereldwijd 80 miljoen kinderen 
niet naar school! Men hoopt dat 
belangstellenden vrijdag 21 de-
cember wel naar school komen 
en helpen kinderen in Oeganda 
naar school te gaan. 

Jongeren leren am-
bacht bij Lute Rootz
Limmen- Lute Rootz is zaterdag op de Rijksweg 7 geopend; 
een nieuwe horecagelegenheid waar jonge mensen de kans 
krijgen het ambacht te leren. Zij worden begeleid door de er-
varen leermeesters van het stijlvolle restaurant Lute in Ouder-
kerk aan de Amstel. 

Waar ooit het café van de ouders 
van Peter Lute stond, is nu Lute 
Rootz verrezen. Het pand werd 
geheel verbouwd en een mooi, 
gezellig en sfeervol restaurant is 
het resultaat. Twee jongeren ko-
men in de bediening en twee in 
de keuken. 
Zij worden begeleid door twee 
doorgewinterde Lute veteranen 
en twee Lute medewerkers. Als 

de jongeren daar aan toe zijn, 
maken ze de overstap naar Lute 
in Ouderkerk aan de Amstel. 

Zaterdag was het eigenlijk dub-
bel feest, want bij de opening 
van Lute Rootz, bestond de Ou-
derkerkse Lute op de kop af vijf 
jaar. Lute Rootz heeft 45 couverts 
en is te bereiken op tel.: 072-
5055373.  

Midwinterbal Igram
Castricum - Net als voorgaande 
jaren organiseert Internationale 
Dansvereniging Igram een mid-
winterbal. Op 12 januari is er in 
de Maranthakerk in Castricum 

de gelegenheid om te dansen op 
en te luisteren naar de live-mu-
ziek van Kaleb. Het bal begint om 
20.00 uur. Toegang leden 8,00 en 
niet-leden 10,00 euro. 

De Soos ontvangt cheque 
Castricum - De Soos, geor-
ganiseerd door de Stichting 
Welzijn Castricum voor men-
sen met en zonder beperking, 
heeft afgelopen vrijdag een 
cheque ter waarde van 250,00 
euro ontvangen van De Kool-
schuur, de organisatie die ge-
bruikte kleding verkoopt op 

Dijk en Duin. De cheque werd 
overhandigd door bestuurs-
leden Els van Vloten en Mari-
anne Zoet van De Koolschuur 
tijdens de kerstreceptie van de 
Stichting Welzijn Castricum. 
Het geld is bestemd voor de 
organisatie van een uitstapje 
voor de soosbezoekers. 

Vigen Sarkisian 
gast in de 100 
van Castricum
Castricum - In 1993 kwam Vi-
gen Sarkisian, toen 16 jaar oud, 
met zijn ouders en zus als asiel-
zoeker naar Nederland. Een jaar 
later kwam het uit Armenië af-
komstige gezin te wonen in Bak-
kum en uiteindelijk in Castricum. 
Vigen is inmiddels opgeleid tot 
advocaat. Op donderdag 27 de-
cember vertelt hij in het radiopro-
gramma ‘de 100 van Castricum’ 
over zijn ervaringen in Nederland. 
Het interview met Vigen Sarkisian 
wordt uitgezonden op donder-
dag 27 december tussen 21.00 
en 22.00 uur. (Foto: Combi Loek 
Anderson).

Kaalslag in Wilhelminalaan
Castricum – Het doet wat armetierig aan nu de populieren van de Koningin Wilhelminalaan zijn verdwe-
nen. De bomen, ouder dan veertig jaar, zijn omgezaagd omdat ze van binnen verrot waren en daardoor 
een gevaar vormden bij storm voor de omgeving. Jonge zomereiken nemen de plaats van de populieren in. 
(Foto: Giel de Reus). 
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Het Kronendak trekt 
landelijke aandacht
Castricum - Voor gezinshuis Het Kronendak bestaat landelij-
ke mediabelangstelling. Vorige week woensdag maakte SBS 
televisieopnames voor het programma Hart van Nederland 
dat afgelopen zondag werd uitgezonden. Ook radio Castri-
cum en radio Noord-Holland hebben aandacht besteed aan 
het gezinshuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen dat 
volgend jaar in Castricum van start gaat. 

“In Hart van Nederland hebben 
we altijd een warm, menselijk 
verhaal’’, zegt SBS-verslaggever 
Frank Herfst. “Het Kronendak is 
wat dat betreft een uniek pro-
ject.’’
Dorina van Beek en Nico Bij-
man, de initiatiefnemers van het 
gezinshuis, zijn erg blij met de 
media-aandacht voor Het Kro-
nendak. “Het is hartverwarmend’’, 
zegt Dorina van Beek. “En het is 
fantastisch dat mensen ons steu-
nen en ook spontaan hun hulp 

aanbieden.’’ Zo gaf de Adriaan 
Roland Holstschool in Bergen 
een bedrag van 500 euro, dat 
was opgehaald tijdens de Sin-
terklaasmarkt. Het Castricumse 
onderhouds- en verbouwbedrijf 
Skills gaat pro deo een dag aan 
de slag in het pand aan de Alk-
maarderstraatweg. “Ik vind het 
een fantastisch initiatief’’, zegt 
Skills-eigenaar Marcel Tervoort 
“en lever op deze manier graag 
een bijdrage aan Het Kronen-
dak.’’

Iedere ‘Kronendak-sympathisant’ 
kan een bijdrage leveren. Op dit 
moment loopt de actie ‘breng 
Het Kronendak onder de pannen’, 
waarbij voor 10 euro een dakpan 
kan worden gekocht. De koper 
krijgt een plattegrond van het dak 
toegestuurd met daarop aange-
geven waar de pan (of pannen) 
ligt. In Het Kronendak komt een 
grote plattegrond te hangen met 
de namen van de ‘dakpanbezit-
ters’. 
Sympathisanten van Het Kro-
nendak kunnen 10 euro (of een 
veelvoud daarvan) overmaken 
op Postbankrekening 310 5880 
ten name van ‘stichting vrienden 
van Het Kronendak’ onder ver-
melding van ‘Onder de pannen’. 
Vergeet niet naam en adres te 
vermelden. 

Nico Bijman in de tuin van Het Kronendak geïnterviewd door SBS-verslaggever Frank Herfst. 

Castricum - Bij Plusactiviteiten starten in januari diverse ta-
lencursussen. Nieuw is de cursus Duits op kantoor die zater-
dag 19 januari van 10.40 tot 12.10 start, tien lessen waarin 
men leert Duits toe te passen in e-mails, brieven, telefoonge-
sprekken.

Op maandag 14 januari starten 
tien lessen Nederlands Opfris-
cursus, waarin men de spelling 
en schoolkennis weer ophaalt. 
Ook nieuw is de cursus Chinees 
op vakantie: tien lessen die op 
woensdag tussen 20.00 en 21.30 
uur worden gegeven. Maandag 
14 januari en op donderdag 17 ja-
nuari 2008 starten de cursussen 
Spaans op Vakantie. Op dezelfde 
dagen starten de cursussen Itali-

aans op Vakantie. Donderdag 17 
januari gaan tien lessen Frans op 
vakantie van start tussen 19.00 
en 20.30 uur. Donderdag 19 ja-
nuari beginnen tien lessen Pools 
op vakantie tussen 19.30 en 21.00 
uur. Zaterdag 19 januari starten 
tien lessen Duits op Vakantie van 
09.00 tot 10.30 uur. Woensdag 16 
januari starten tien lessen Frans 
Opfriscursus van 18.45 tot 20.15 
uur. Op woensdag 16 januari 

start de cursus Frans Conversati-
on, tien lessen van 20.15 tot 21.45 
uur, minimum niveau is Havo 4. 
Op maandag 14 januari start de 
cursus English Conversation, tien 
lessen van 19.30 tot 21.00 uur. 
Op maandag 14 januari start de 
conversatiecursus Spaans, tien 
lessen van 20.40 tot 22.10 uur. 
Maandag 14 januari start de cur-
sus Italiaans Conversatie, tien 
lessen van 10.40 tot 12:10 uur. 
Op woensdag 14 januari start de 
conversatiecursus Portugees, tien 
lessen van 18.45 tot 20.15 uur. 

Informatie en inschrijving 0251-
671837/  www.plusactiviteiten.nl.

Talen leren bij Plusactiviteiten

Programmering 
Radio Castricum105
Donderdag 20 december 
10.00 – 11.00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker 
17.00 – 18.00 60plus – Carry Munter 
18.00 – 19.00 Special Edition – Carry Munter 
19.30 – 23.00 Het Raadsplein – carrousels & raadsvergadering 
Vrijdag 21 december 
16.00 – 18.00 Afterschool – Tom Singerling 
20.00 – 22.00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg 
Zaterdag 22 december
10.00 – 13.00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert 

Liefting 
13.00 – 17.00 Winterse 50 met Marco Snijders
17.00 – 19.00 R&B Sport met Rick en Bob
19.00 – 21.00 Double D met Daan Zonneveld en Daniel Vollers
Zondag 23 december 
09.00 – 10.00 Radio Klassiek – Hermoth Mechiz 
10.00 – 11.15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum 
11.15 – 12.00 Radio Klassiek – Hermoth Mechiz 
12.00 – 13.00 Cabaret van Nederlandse Bodem 
13.00 – 14.00 Commuzika – Anton van Kaam
14.00 – 17.00  05SportLive – Sportteam 
17.00 – 19.00 The Flash Back Show – Johan Vermeer 
20.00 – 22.00 Bumrush Radio – DJ Midnight 
22.00 – 00.00 Easy Listening 
Maandag 24 december
23.00 – 00.00 Kerk uitzending (nachtdienst) uit de Hervormde 

Kerk
Dinsdag 25 december
10.00 – 12.00 Kerk uitzending uit de Hervormde Kerk
12.00 – 14.00 Kersttoespraak Burgemeester Emmens, gevolgd 

door een kerstspecial met Sander Verschoor
14.00 – 16.00 Kerstspecial met Boudewijn Heere
Woensdag 26 december
10.00 – 11.00 Herhaling kersttoespraak Burgemeester Emmens
16.00 – 17.00 Jantjes PC’ met Jan Castricum
17.00 – 18.00 CAL-boekenbal – programma met Jan Castricum 

m.m.v. Liesbeth Munters

De verrukkelijke kerstspecia-
liteiten van Echte Bakker Putter
Regio – Bakkerij Putter, met vestigingen in Uitgeest, Akersloot 
en Limmen, is wereldberoemd geworden met het heerlijke 
spijsbrood. Dit is het enige krentenbrood ter wereld met ver-
deeld spijs waarop zelfs octrooi is verleend. 

Het spijsbrood is verkrijgbaar in 
de smaken amandel en kaneel. 
Omdat het vacuum verpakt wordt 
is het ook nog eens lang houdbaar 
waardoor het een ideaal relatie-
geschenk is. Niet voor niets wordt 
het spijsbrood naar alle uiteinden 
van de wereld gestuurd om fami-
lie en vrienden te verrassen met 
deze Nederlandse lekkernij. 
Wat niet iedereen weet is dat de 
bekende bakkerij, die al meer dan 

150 jaar bestaat, nog iets speciaals 
in het assortiment heeft opgeno-
men; de enige echte  Oudhol-
landse Putter Tulband. Gebakken 
volgens een zeer oud traditioneel 
familierecept, is dit een tulband 
met heerlijke volle smaak; een 
streling voor de tong! En dan is er 
natuurlijke een ruime keuze aan 
kerstkransjes, kerstschuim, dui-
venkaters; allemaal ambachtelijk 
bereid en dat proef je!   
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Feestdagen in Buona 
Sera & Café Scala 
Castricum - Voordat de kerstdagen helemaal los gaan in de 
Buona Sera en Café Scala zal eerst dj Nick de tent op zijn kop 
zetten. In de Scala laat dj Kevin funky housebeats horen.

Zaterdag wordt in Scala in sa-
menwerking met De Bakkerij ‘Far 
too many dj’s’ georganiseerd van-
af 21.00 uur. Tot 2.30 uur draait 
elke dj twee nummers. In Buona 
Sera gaat dj Paul op zoek naar 
Miss X-Mass 2007.
Zondag is in Café Scala een live 
optreden van de Skatjes. Het op-
treden begint om 21.00 uur en ze 
zullen in vier sets de avond vul-
len. De Skatjes bestaat uit zeven 
skamuzikanten. In hun muziek 
zijn reggea-, jazz- en punkinvloe-
den te horen, omdat de nummers 
door verschillende bandleden 
worden geschreven. De Skatjes 
onderscheidt zich door een swin-
gende blazerssectie bestaande uit 
trompet, saxofoon en trombone, 
begeleidt door drums, toetsen, 
gitaar en bas. Maandagavond 

komt de beste dj van 2007 naar 
Castricum: dj Dolfin. Allrounder 
in de breedste zin van het woord 
met lounge, apres ski, r & b, hip 
hop, dancehall, salsa, merengue, 
reggae, bubbling en ga zo nog 
maar even door. Op eerste kerst-
dag staan dj’s Jurgen en Rob van 
Holland achter de knoppen. Rob 
is bekend van ‘Effe skien naar be-
nee, Westendorf ik mis je en Jerry 
Springer Piep Song. De entree is 
gratis!

Woensdag, tweede kerstdag wordt 
een superkerstfeest worden geor-
ganiseerd met kerstmutsen en de 
bekendmaking van Miss X-mass 
2007 en dj Toine. Alle feestdagen 
zijn de cafés open tot 3.00 uur. 
Kaarten voor oud en nieuw zijn 
verkrijbaar aan de bar.

Taj Mahal in Agra, India, is een van de moderne wereldwonderen

Nieuwe cursussen bij VUcas
Castricum – In februari starten bij VUcas (Volksuniversiteit 
Castricum) een tweetal cursussen met als onderwerp Kunst 
en architectuur in de islam en Franse conversatie voor op va-
kantie.

Door toerisme en immigratie is 
er een toenemende belangstel-
ling voor de kunst van de islam 
die wereldwonderen voortbracht 
zoals de Taj Mahal. In deze cur-
sus maakt men kennis met 
hoogtepunten uit de islamitische 
architectuur, miniatuurschilder-
kunst, kalligrafie en kunstnijver-
heid. Daarbij is er aandacht voor 
de historische ontwikkeling en 
het herkennen van verschillende 
stijlperioden.
Kunsthistorica Chiene Vos heeft 
in het bijzonder aandacht voor 
de wisselwerking tussen diverse 
culturen in Noord-Afrika en het 
Midden- en Verre Oosten. Deze 
cursus omvat zes lessen van 1,5 
uur plus een excursie. De start is 
op dinsdag 5  februari om 19.30 
uur in het Clusius College. 

De korte conversatiecursus 
Frans is bestemd voor mensen 
die vroeger op school al Frans 
hebben gehad, maar op vakan-

tie in Frankrijk hebben gemerkt 
dat ze veel van hun routine en 
woordenschat hebben verloren. 
Docent Marie-Pierre Gerritsen 
laat hierin allerlei aspecten van 
de Franse taal, de cultuur en het 
gewone dagelijks leven in Frank-
rijk aan bod komen. De cursus 
omvat 10 lessen van 2 uur en de 
start is op donderdag 7 februari 
om 19.00 uur in het VUcas-kan-
toor.

Aanmelden voor deze VUcas-
cursussen kan door het inschrijf-
formulier in te leveren op het 
VUcas-kantoor, Kooiplein 24a, 
1901 VW Castricum, tel. 0251-
670048, e-mail info@vucas.nl, of 
in de bus in de CAL-bibliothe-
ken. Het inschrijfformulier zit in 
het programmaboekje dat gratis 
verkrijgbaar is bij de Openbare 
Bibliotheken en diverse boek-
handels in Castricum en omge-
ving. Op www.vucas.nl is het ook 
mogelijk online in te schrijven.

De Museumboerderij Jan Makkes

Kerstconcert in Museum- 
boerderij Jan Makkes
Velserbroek – Zondag 23 december geeft het Vocaal Ensem-
ble Voce Di Luna een kerstconcert in de Museumboerderij Jan 
Makkes aan de Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Aanvang 
14.00 tot 17.00 uur tijdens de kersttentoonstelling (doorlo-
pend). De toegang is gratis.

Vocaal Ensemble Voce Di Luna 
werd opgericht in augustus 2003 
en presenteert vandaag haar derde 
kerstconcert. Eerder trad de groep 
op in het kader van de Velser Ge-
meenschap tijdens de eerste Nacht 
van de Cultuur in september 2004.
Driekwart van de bezetting kent 
elkaar al een kleine 20 jaar vanuit 
verschillende gezelschappen. 
Dit ensemble heeft een geheel ei-
gen weg ingeslagen en bouwt aan 
een heel nieuw en eigen reper-
toire. Intussen heeft Voce Di Luna 
een drukke periode van studeren 
achter de rug om de vruchten van 
noeste arbeid te kunnen presente-
ren.
Voce Di Luna presenteert met ge-
noegen hun kerstprogramma ‘The 
First Noël’. Een programma dat is 
samengesteld van kerstliederen uit 

onder andere de Engelse traditie en 
gearrangeerd door vele bekende 
namen. Het wordt aangevuld met 
het repertoire dat het afgelopen 
jaar onder handen werd genomen. 
Daarnaast heeft de groep het aan-
gedurfd om een eigen arrangement 
te schrijven op het schitterende lul-
lebye van Billy Joël.
Voce Di Luna dankt haar naam aan 
de locatie waar wekelijks wordt ge-
reperteerd. Aan het Maan Bastion 
werd de naam van dit ensemble 
geboren. Een letterlijke Italiaanse 
vertaling die wordt voorafgegaan 
door een vertaling van ‘de stem’ in 
dezelfde taal, doet in de verte wel-
licht denken aan een populair tv-
programma. De groep werkt aan 
een hechte klank (una voce) en wil 
belangstellenden, getuige laten zijn 
van hun groei als ensemble.

Spinnerij in Golden Tulip
Regio - Een groots Dance Event bij Golden Tulip Heiloo vindt 
plaats op vrijdag 21 december. De Spinnerij 2007 Finishing 
Touch! gaat finaal los.

De Spinnerij is een van de grote 
Dance Events in de regio. Met 
muzikale kennis van zaken draait 
jong en enthousiast regionaal 
talent housebeat om volledig 
uit je dak te gaan. Om 20.00 uur 
start Djivs, om 21.00 uur gevolgd 
door Ztev. Vanaf 22.00 uur draait 
Gaudi Jackson, die om 23.00 uur 

plaatsmaakt voor TheFounders. 
Het slotspektakel wordt verzorgd 
door 31dj’s. Het Dance Event is 
om 2.00 uur afgelopen.
Kaarten voor de Spinnerij 2007 
Finishing Touch! In Golden Tulip 
Heiloo zijn te bestellen via www.
beep.nl voor 7,50 euro. Minimum 
leeftijd achttien jaar. 

Nieuwe 
opstapcursus 
tekenen en 
schilderen
Castricum - Op 7 februari start 
de amateur-kunstenaarsvereni-
ging ‘Perspectief’ weer met een 
nieuwe cursus tekenen en aqua-
relleren voor nieuwe leden op 
donderdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur. De docente is de kun-
stenares Fré Ham.
De cursus bestaat uit eerst ze-
ven lessen tekenen en daarna 
zeven lessen aquarelleren. Het 
is een leuke manier om de ba-
sisprincipes van het tekenen en 
schilderen aangereikt te krijgen, 
en meteen kennis te maken met 
deze vereniging van enthousi-
aste amateurs. De verschillende 
facetten van het aquarelleren, 
zoals ‘nat in nat’ en ‘nat in droog’ 
schilderen, kleuren mengen én 
handige trucs, komen in het 
tweede deel van de cursus uitge-
breid aan bod.
In het cursusgeld voor de op-
stapcursus is ook het lidmaat-
schap tot de zomervakantie 2008 
van ‘Perspectief’ begrepen. Zo 
kan de opgedane kennis meteen 
in de praktijk worden gebracht 
bij een van de vele werkgroepen. 
Iedere dag van de week kan men 
hiervoor bij Perspectief terecht. 
De cursus is bedoeld voor begin-
ners en ook voor mensen die een 
oude hobby weer op willen pak-
ken. Er wordt gewerkt met eigen 
materiaal, dat bij de vakhandel 
kan worden aangeschaft. 
De cursussen worden gegeven 
in de ateliers van ‘Perspectief’, 
Oude Duinrandschool/Ateliers 
‘De Duinrand’, Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum.
Inlichtingen: Barbara van de Vel-
de, tel. 0251-652534, bvdvelde@ 
wanado.nl, of Annemarie Bot, tel 
0252-821543, annemariebot@ 
casema.nl.

Doorstart 
PAC
Castricum - Terwijl de PAC 
(Projectgroep Arbeidsuit-
geschakelden Castricum) 
wordt opgeheven, heb-
ben twee dames die daar 
onderdeel van uitmaakten 
het initiatief genomen om 
door te gaan met de crea-
tieve workshops. Eens per 
maand komen de deelne-
mers samen om te knut-
selen. 

De contributie bedraagt 
25,00 euro per jaar en dat 
is inclusief materiaal. Bel 
voor opgave of meer infor-
matie naar Sjaan: 654259 
of Tilly: 657774.
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Open plaatsen bij kinder-
kerstvakantieactiviteiten 
Castricum - Er zijn nog open plaatsen bij de volgende acti-
viteiten van de Kerstvakantiecocktail georganiseerd door de 
Stichting Welzijn Castricum in Castricum en Limmen.

In Sportpark Berg en Bal kunnen 
kinderen in de leeftijd van zes 
tot en met twaalf jaar klimmen 
op maandag 24 december van 
10.00 tot 12.00 uur, donderdag 
27 december van 14.00 tot 16.00 
uur en op woensdag 2 januari 
en op vrijdag 4 januari van 10.00 
tot 12.00 uur. Getennist kan er 
worden, eveneens voor kinderen 
in de leeftijd van zes tot en met 
twaalf jaar, op maandag 31 de-
cember in Berg en Bal van 10.00 
tot 12.00 uur en in De Voetel in 
Limmen op donderdag 3 januari 
van 11.30 tot 13.00 uur. 
Streetdance, wordt gegeven door 
CIBsports, in Berg en Bal op vrij-
dag 28 december (vier tot en met 
zes jaar) en op woensdag 2 janu-
ari (zeven tot en met twaalf jaar). 
Beide activiteiten zijn van 14.00 
tot 16.00 uur.
Op woensdag 2 januari wordt 
in Tienercentrum Discovery een 
game en creatieve activiteit ver-
zorgd van 14.00 tot 16.00 uur 
voor de leeftijd zes tot en met 
twaalf jaar.
Wie het leuk vindt een heuse 
vogeldecoratie te maken waar 

de vogels in de winter van kun-
nen eten, kan terecht op vrijdag 
28 december of donderdag 3 
januari in Mem’s Atelier. Beide 
activiteiten worden van 14.00 
tot 16.00 uur gegeven en zijn 
voor kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar.
De kosten voor de Kerstvakan-
tiecocktailactiviteiten zijn 2,50 
euro per activiteit. Kinderen kun-
nen zich opgeven bij de verschil-
lende deelnemende organisa-
ties: Sportpark Berg en Bal voor: 
klimmen en tennis, ook voor De 
Voetel in Limmen, telefoon 0251-
657070, tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Streetdance, CIBsports in Berg 
en Bal, telefoon 0251-655885, 
tussen 9.00 en 16.00 uur. Disco-
very, Stichting Welzijn Castricum, 
telefoon 0251-673793, tussen 
9.00 en 12.00 uur. Mem’s Atelier, 
telefoon 0251-670775, tussen 
9.00 en 16.00 uur.      
Algemene informatie over de 
Kerstvakantiecocktailactivitei-
ten kan verkregen worden bij 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Opbouwwerk, telefoon 0251 
673793. 

Kerst vieren aan het water 
met klassiek kerstmenu
Uitgeest – Restaurant Havenrijk, idyllisch gelegen aan het Uit-
geestermeer, ontvangt gasten op eerste en twee kerstdag voor 
een prachtig uitgebalanceerd kerstmenu. Liefhebbers van ge-
vogelte en vis komen volkomen aan hun trekken. Ook aan de 
vegetariër in het gezelschap en aan de kinderen is gedacht.

Restaurant Havenrijk had al een 
uitstekende naam opgebouwd 
en deze is zeker behouden sinds 
Ricardo en Sacha Lubbes het 
restaurant in mei van dit jaar 
hebben overgenomen. Vooral de 
wijze waarop de gasten worden 
verwelkomd en bediend, de sfeer 
én de kwaliteit van de gerechten 
worden geroemd in het gasten-
boek. 

Chef-kok Tom Kerssens vertelt: 
“Wij hebben gekozen voor een 
klassiek kerstmenu met luxe in-
grediënten. De carpaccio van 
runderentrecote bijvoorbeeld 
wordt begeleid met een romige 
mayonaise waarin truffel is ver-
werkt. Een echte delicatesse!” 
Tom heeft gestreefd naar een 
evenwichtig menu dat de gasten 

die het Havenrijk bezoeken aan 
zal spreken en is daar buitenge-
woon goed in geslaagd. Hij is he-
lemaal te spreken over de parel-
hoen die op het menu staat. “Het 
vlees lijkt een beetje op kipfilet 
maar is veel voller van smaak. De 
parelhoen wordt geserveerd met 
een rode portsaus. Dit gerecht is 
echt een topper!” Maar dat geldt 
eigenlijk ook voor de gebakken 
zeewolf die op tafel komt met 
een witte wijnsaus. Vegetari-
ers worden getrakteerd op een 
prachtige bietencarpaccio en een 
gevulde portobello met roomkaas 
en groenten. Alle hoofdgerech-
ten worden omringd door verse 
groenten en aardappelgerechten. 
Natuurlijk worden alle gerechten 
extra feestelijk opgediend.
“Het dessert is ontworpen door 

de leerlingen van ons team, want 
ik sta altijd open voor nieuwe 
ideeën. Ik ben echt supertrots op 
ze, want het dessert mag er zijn. 
Het bestaat uit een parfait van 
peer met pure chocolade, een 
tulpje van koekbeslag afgemaakt 
met kaneelijs; een verrukkelijk 
geheel.”

Het restaurant heeft een ma-
ritieme inrichting en heeft een 
warme, huiselijke en verzorgde 
uitstraling. Natuurlijk is het res-
taurant helemaal in kerstsfeer 
aangekleed. Gezelschappen die 
iets te vieren hebben, kunnen 
terecht in de vernieuwde bo-
venzaal, waar negentig mensen 
feestelijk kunnen eten en drin-
ken. Deze zaal beschikt over een 
eigen bar. Voor reserveringen of 
meer informatie kan men con-
tact opnemen met Sacha Lubbes 
(tel.: 06-54645520). Kijk op www.
havenrijk.nl voor meer informatie. 
Het adres is Lagendijk 41 in Uit-
geest.

Dank voor oprui- 
men zwerfvuil 
Castricum - Wethouder Hes 
heeft donderdag het zogenaam-
de zwerfafvalpakkersspeldje met 
bijbehorende oorkonde uitgereikt 
aan Bert Zonneveld uit Bakkum. 
Zonneveld zet zich elk weekend 
vrijwillig in om zwerfafval op te 
ruimen op het strand. Ook me-
vrouw Blokker uit Akersloot ont-
ving de onderscheiding.
 

Grote kerst-
klaverjasdrive
Akersloot - De grote kerstkla-
verjasdrive in café de Vriend-
schap wordt dit jaar op zaterdag 
22 december gehouden.
Een superdrive met ook nu weer 
fantastische prijzen die vooral 
betrekking hebben op de aan-
staande kerst, waaronder koffer-
sets, draagbare radio cd-spelers, 
dvd-spelers, Senseo koffiema-
chine, levensmiddelenpakketten, 
paling en kerstpakketten.
Mocht iemand niet zoveel geluk 
hebben met het klaverjassen dan 
kan men met de grote verloting 
altijd proberen een van de ande-
re prijzen in de wacht te slepen.
De kosten van deelname bedra-
gen 4,00 euro per persoon.
Op zaterdag 29 december is er 
weer de oudejaarsdrive. Deze 
drive is altijd volledig bezet, dus 
het is raadzaam om zich net 
als met de kerstdrive van te vo-
ren telefonisch op te geven via 
het nummer 0251-312866 of ‘s 
avonds in het café. De aanvang 
van deze drive is 20.00 uur.

Kerstpakketten voor 
vluchtelingen

Regio - Er worden kerstpak-
ketten ingezameld voor vluch-
telingen door Vluchtelingen-
werk IJmond Noord, Platform 
Asielzoekers IJmond en Comité 
Noodhulp Asielzoekers IJmond. 
De pakketten kunnen afgege-
ven worden op donderdag 21 
en vrijdag 22 december van 9.00 

- 12.00 uur en op zaterdag van 
10.00 - 12.00 uur op het kantoor 
van Vluchtelingenwerk. Voor wie 
het brengen echt problemen op-
levert kan het pakket ook worden 
opgehaald. Men kan dan bellen 
naar 231773. Een gift geven kan 
ook: Comité Noodhulp Asielzoe-
kers te Heemskerk giro 5031651.

Kerst bij ’t Dierenduintje
Castricum - Van vrijdag 21 de-
cember tot en met zondag 23 
december van 17.00 tot 20.00 uur 
is jong en oud welkom om de 
kerststal te bezichtigen op kin-
derboerderij ‘t Dierenduintje. In 
de sfeervol ingerichte stal lopen 
de dieren tussen Maria, Jozef 
en het kribbetje met het kindje 
Jezus. Dit alles wordt muzikaal 

ondersteund met zang en gitaar-
spel. Geheel in winterse sferen 
zal er een kraampje staan met 
glühwein en zelfgebakken tul-
band en cake. ’t Dierenduintje 
is te vinden schuin achter het 
NS-station van Castricum aan 
de Duinenboschweg. Verdere in-
formatie kan men vinden op de 
website www.dierenduintje.nl
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Van de Kerkhof wint beide 
partijen en stijgt op ranglijst
Castricum - Afgelopen vrijdagavond was voor Jan van de 
Kerkhof een prima avond, hij won niet alleen zijn beide par-
tijen maar ook nog eens allebei in vijftien beurten wat hem 
weer doet stijgen op de ranglijst. 

Jan speelde zijn eerste partij, een 
goede, tegen Stephan Castricum 
en maakte mooie series en een 
hoogste van acht caramboles, 
waar Stephan geen antwoord op 
had en met tien caramboles de 
handdoek in de ring moest gooi-
en. De tweede partij ging voor 
Jan eigenlijk precies het zelfde, 
nu tegen Cor Sprenkeling. Weer 
maakte Jan goede series nu van 
zeven, zes en twee van vijf ca-
ramboles, en maakte weer na 
vijftien beurten er een eind aan 
en liet Cor ook met tien caram-
boles in de kou staan. Voor Jan 
een prima resultaat. 
Jos Hes deed weer wat hij moest 
doen en dat is twee keer winnen, 
en dat deed hij. Eerst ging Siem 
Castricum met lege handen naar 
huis in 19 beurten, en maakte Jos 
een hoogste serie van negen ca-
ramboles. De tweede partij was 
het zelfde lot beschoren voor 
Henk van Wijngaarden die 20 
beurten duurde en Jos twee keer 
zes caramboles produceerde als 
hoogste serie. 
Ook Huib Moot deed het vre-
selijk goed in zijn  partij tegen 
Harm Regts, Huib maakte in de 
derde beurt een poedel wat te-
vens de laatste was en series 

maakte van 10, 22 en de hoogste 
van 39 caramboles, zo kennen 
we Huib weer. De tweede partij 
van Huib werd verloren van Siem 
Castricum in 22 beurten en ook 
hier maakte Huib mooie series 
van twaalf, zestien en een hoog-
ste serie van 21 caramboles. 
Hans Tolhuizen won van Jeroen 
van de Kerkhof in achttien beur-
ten met een mooie hoogste serie 
van twaalf caramboles. Verner 
Oussoren won in een stabiele 
partij van Piet Castricum in ne-
gentien beurten. En Henk Re-
vers won ook van Piet en nu in 
21 beurten en maakte Henk een 
hoogste serie van zeven caram-
boles. 
Koploper Cees Brouwer won zijn 
partij tegen Hans Tolhuizen in 23 
beurten maar verloor zijn partij 
tegen de goed spelende Harm 
Regts in achttien beurten, Cees 
maakte maar veertien carambo-
les wat hem punten kostte. Jo-
han van Venetiën won zijn partij 
tegen Henk van Wijngaarden in 
26 beurten waarin beide spelers 
een hoogste serie maakten van 
vijf caramboles.
En tot slot verloor Johan zijn laat-
ste partij tegen Kees Rörik in 28 
beurten.      

Programma van CAS RC
Castricum - Koning Winter sloeg toch nog even toe in 2007. 
Op 16 december werden alle CAS RC competitiewedstrijden 
afgelast vanwege te hard bevroren velden. Dat betekent dat 
er nog maar heel weinig rugby te zien is in dit jaar. Zaterdag 
22 december spelen de cubs en juniors op Wouterland vanaf 
11.00 uur en zondag 23 december ontvangen de Shadows Wa-
terland uit Purmerend om 12.30 uur. 

Niet te missen is de jaarlijkse 
kerstbingo op vrijdag 21 de-
cember vanaf 21.00 uur. Zoals 
ieder jaar zijn er weer prachtige 
prijzen beschikbaar gesteld 
door diverse sponsors en het 
lokele bedrijfsleven. Boven-
dien komt de meeropbrengst 
van de verkoop van bingoloten 
ten gunste van de jeugd van de 
Castricumse Rugby Club. En 
zelfs zonder loten heeft men 
een gezellige avond om alvast 
geheel in feeststemming te ko-
men.
En als dan iedereen weer is 
bijgekomen van de kerstdagen 

en het oude jaar heeft uitge-
zwaaid staat er een daverende 
viering van de eerste dag van 
2008 op te wachten op sport-
park Wouterland! Uiteraard met 
de ontmoeting tussen Jong en 
Oud CAS RC, de gemoede-
lijke nieuwjaarsreceptie, maar 
vooral de kick-off van het jubi-
leumjaar. 

CAS RC bestaat 40 jaar en dat 
zal breed gevierd worden met 
diverse evenementen. Komt dus 
allen op 1 januari naar Wouter-
land en hoor wat er allemaal te 
beleven valt in 2008!

Michel Butter genomineerd 
Castricum – Atleet Michel But-
ter van het Team Distance Run-
ners (TDR) heeft een nominatie 
ontvangen voor de titel Sport-
man van het jaar bij het Noord-
hollands Dagblad Sportgala. 
Tijdens dit gala op 6 januari zal 
bekend worden wie zich een 
jaar lang de beste sporters uit 

Noord-Holland mogen noemen. 
Naast Butter zijn voor de titel 
Sportman van het jaar de wiel-
renners Theo Bos en Thomas 
Dekker, judoka Ruben Houkes 
en hockeyer Teun de Nooijer 
genomineerd. 800-meter loop-
ster Machteld Mulder, eveneens 
van TDR, is genomineerd in de 

FCC met goed gevoel de kerst in

Maarten van Duivenvoorde 
de beste man van het veld
Castricum - Het ging dan wel niet zo makkelijk als tegen Zee-
macht, maar Castricum heeft weer een ruime zege aan het to-
taal toegevoegd. De ploeg van trainer Rob de Kip besliste de 
wedstrijd met drie goals in een levendige eerste helft, waarna 
Castricum de wedstrijd in de tweede helft vakkundig uitspeel-
de, uitslag 1-4.

Ook zonder de geblesseerden 
Bas Visser, Vincent Opheikens, 
Bart Kuijs en Paul Duijn stond 
er een uitstekend elftal in het 
veld. Opvallendste naam in de 
opstelling was Tjebbe Kuiper, 
die vanwege zijn opbouwende 
kwaliteiten opnieuw de voor-
keur kreeg boven Bart Limmen. 
De 23-jarige middenvelder heeft 
met zijn traptechniek het vermo-
gen om te openen op de snelle 
buitenspelers, terwijl Bart Lim-
men het vooral van zijn verdedi-
gende kwaliteiten moet hebben. 
Kadoelen speelde goed vanuit 
de organisatie en Castricum wist 
in het begin van de wedstrijd 
nauwelijks gevaarlijk te wor-
den. Na ruim een half uur werd 
de wedstrijd in korte tijd beslist. 

Kadoelen liet twee gigantische 
kansen na fouten van Castri-
cum onbenut. Castricum kreeg 
ook een levensgrote kans in de 
schoot geworpen en profiteerde 
wel daarvan. Na een blunder van 
Melvin Jansen gaf Duco de Ko-
ning de bal goed voor, waarna 
Gertjan Nieuwenhuizen raak-
schoot, 0- 1. Het was alweer de 
vijftiende treffer dit seizoen van 
de Castricum spits, die het ove-
rigens niet makkelijk had tegen 
Kadoelen aanvoerder Bram van 
Schaik. 
Nadat de thuisploeg op gelijke 
hoogte was gekomen door een 
van richting veranderd schot van 
Melvin Jansen, kwam Castricum 
meteen weer op voorsprong. 
Maarten van Duivenvoorde, de 

beste man van het veld, volleyde 
een schitterende voorzet van 
Gertjan Nieuwenhuizen, knap 
achter de verbouwereerde Ka-
doelen doelman Casper Broek-
hof, 1- 2. Een uitstekende goal! 
Na deze klap voor de thuisploeg 
werd het leed voor Kadoelen nog 
groter. Noel Bosnach raakte in 
het strafschopgebied de bal on-
gelukkig met de hand, waarna 
Ralph van Eijk van 11m aanlegde 
voor zijn eerste officiële Castri-
cum goal, 1- 3. 
In de tweede helft kwam Castri-
cum niet meer in de problemen. 
De Castricummers speelden de 
wedstrijd rustig uit en bij Kadoe-
len raakte de pijp langzaam leeg. 
Het enige waar Castricum last 
van had was het onbesuisde spel 
van enkele Kadoelen spelers. 
Vooral linkerspits Lorenzo Resida 
maakte het erg bont en kreeg 
terecht de rode kaart na een 
zoveelste late tackle op Martijn 
Rijs. Maarten van Duivenvoorde 
bekroonde nog zijn uitstekende 
wedstrijd met een prachtige tref-
fer. Castricum ligt op koers en als 
de mannen van Rob de Kip en 
Winston Daniëls deze lijn weten 
voort te zetten, dan zit er in 2008 
nog wat moois te gebeuren op 
sportpark Noordend!

Puntverlies 
voor Vitesse’22 
Castricum - Een 2-2 uit-
slag die misschien niet ver-
diend was gezien het wed-
strijdbeeld, maar een 3-2 
winst behoorde toch tot de 
mogelijkheden. Met negen 
man kreeg Vitesse’22 vlak 
voor tijd namelijk nog een 
penalty. Deze werd echter 
jammerlijk gemist door aan-
voerder Poel.

Vitesse’22 verdiende de 
volle winst ook niet. Vooral 
de eerste helft was inspi-
ratieloos. Waarschijnlijk te 
wijten aan het feit dat leider 
Mike Van Vliet nog steeds 
niet fit genoeg is om te spe-
len. Logischerwijs kwam 
SVW’27 dan ook tweemaal 
op voorsprong. Vitesse’22 
bracht echter voor rust nog 
de stand op gelijke hoogte. 
Eerst schoot Robert Poel 
een vrije trap prachtig in 
de kruising, waarna na de 
enige goede aanval van Vi-
tesse’22 door Milo Cremers 
verzilverd werd.

In een tweede helft vol spek-
takel kwam Vitesse’22 nog 
met negen man te staan. 
Keeper Koekkoek kwam te 
vroeg uit en kon om een 
doelpunt te voorkomen al-
leen nog de bal buiten de 
zestien met zijn handen te-
genhouden. Een logische 
rode kaart volgde. Matthew 
Altena kreeg later nog zijn 
tweede gele kaart waardoor 
er zelfs met twee man min-
der werd geëindigd.

Weer twaalf kinderen geslaagd 
voor BOS basketbaldiploma
Castricum - Jort, Brigitte, Caitlin, Stefan, Adam en Sven staand 
en Hidde, Maarten, Jelle, Jelmer, Martijn en Thijs zittend zijn 
afgelopen donderdag geslaagd voor hun BOS basketbaldi-
ploma. Zij hebben de afgelopen vier donderdagmiddagen hard 
getraind om de eerste beginselen van het basketball onder de 
knie te krijgen in het kader van het BOS (Buurt, Onderwijs en 
Sport) project. Doel: de jeugd moet meer bewegen.

Trainer Herman (staand) van 
The Sea Devils was bijzonder 
enthousiast over de inzet en 
het uiteindelijke resultaat van 
de groep. Net als de kinderen 
van de maandageditie moes-
ten ze voor het behalen van het 
diploma vrije worpen nemen, 
vanaf vijf posities schieten, lay-
up’s lopen, passes geven en een 
circuitje lopen. Zonder uitzon-
dering was hun inzet 100% en 
het resultaat veelbelovend. De 
kinderen deden het gemiddeld 

iets beter dan die van de maan-
dag, al moet gezegd worden dat 
hun leeftijd ook gemiddeld iets 
hoger lag. 
Alle kinderen zijn uitgenodigd 
om deel te nemen aan het Olie-
bollentoernooi dat op zondag 
30 december georganiseerd 
wordt door The Sea Devils in de 
Bloemen. Deelnemers zijn zowel 
competitiespelers als recrean-
ten. Iedereen die deze zondag 
lekker wil bewegen is welkom. 
Kijk op www.seadevils.nl.
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Biljartvereniging WIK

Aanval op koppositie 
Castricum - Koud is Wik aan de tweede helft van de competitie 
begonnen, of er werd met de bijl behoorlijk ingehakt op de 
positie van lijstaanvoerder Wim Baltus. De voorsprong is tot 
slechts drie punten teruggebracht. De spanning is helemaal 
terug aan de top en dat maakt de competitie natuurlijk aan-
trekkelijk. 

Enerzijds werd dit teweeg ge-
bracht door het verlies van Wim 
Baltus tegen de sterke Henk 
Stengs. Henk had al zijn pijlen 
gericht op deze krachtmeting 
en kwam er dan ook in 27 beur-
ten als glorieuze overwinnaar 
uit naar voren. Met een uitste-
kend gemiddelde van 4.33 zette 
hij Wim aan de kant. Wim kon 
niet zijn juiste balans vinden en 
moest met 3.29 drie punten in-
leveren.
Anderzijds was daar Gert Lute, 
momenteel als tweede op de 
ranglijst, vijf punten inlopen op 
zijn naaste rivaal. Dit was tegen 
Gerard de Zeeuw waarin hij een 
best moyenne van 3.96 op ta-
fel legde. Gerard deed het ook 
prima. Was als eerste uit in 25 
beurten met 1.56 en kwam met 
Gert die de nabeurt had, remise 
overeen. Allebei 12 punten. De 
lachende tweede was Klaas Ul-
der. Ook Klaas nadert met rasse 
schreden de kopman. Voor zijn 
klasse opende Klaas sterk met 5 
en 3 caramboles. Als men weet 
dat hij er maar 22 maken moet, 
was dit voor tegenstander Siem 
Bakkum, goed voor 81 carambo-
les, een hele opgave. Maar Siem 

was ook scherp vanavond, voor-
al in de 11e en 12e beurt. Hierin 
plaatste hij maar liefst 37 caram-
boles. Klaas maakte de partij in 
19 beurten uit, boekte 15 punten, 
staat stevig op de derde plaats 
en een knappe vent die hem er 
op kort termijn af kan schoppen. 
Siem kwam tot 62 caramboles 
en kan met een prachtig moy-
enne van 3.26 en 12 punten op 
een beste partij terugzien.
Ook Jan Kamp tekende voor zijn 
gemiddelde vanavond. Het was 
al weer een tijdje geleden dat 
Jan kon schitteren. Deze keer 
was het raak en wel tegen Hein 
Huijser. Jan stuurde Hein het bos 
in met 3.04, goed voor 14 pun-
ten. Hein zat zwaar in een dip en 
een kind van vier kon moeiteloos 
op het wedstrijdformulier lezen 
hoeveel puntjes Hein mee naar 
huis kon nemen. Verder wist 
Kees Baars na een teleurstellen-
de periode goed voor de dag te 
komen met een uitschieter van 
4.33, goed voor 11 punten. 
Tot slot tekende ook Jan v.der 
Zon met 1.46 voor 11 punten. 
Cees Burgmeijer en Wim van 
Duin als enige voor de 10 basis-
punten.  

Bittere kou geen opsta-
kel op wk voor de mini’s
Castricum - Waren praktisch alle wedstrijden afgelast in het 
noorden van het land, gaf menig seniorenteam de pijp aan 
Maarten, de mini’s van FC Castricum lieten zich er niet door 
uit het veld slaan.

Bij een temperatuur van rond het 
vriespunt waren het de spannin-
gen die er voor zorgden dat de 
spelertjes niet onderkoeld raak-
ten.
Het was de laatste wedstrijd voor 
de kerstvakantie dus menig spe-
lertje haalde van alles uit de kast 
om nog een keertje te vlammen.
De fans hadden zich overigens 

wel laten beïnvloeden door de 
weersomstandigheden. Het leek 
er op dat alleen de hoognodige 
begeleiders van de partij waren. 
Diverse opa’s en oma’s lieten het 
afweten. 
De spelertjes moeten woensdag 
nog een keertje trainen waarna 
ze mogen genieten van hun wel-
verdiende rust.

Op de foto v.l.n.r.: Coach/trainer Nancy Zwiers, Xanthe Veldhuis, Romany Hilferink, Sara Spil, Louise Pier-
neef, Malou Maartens, Anouschka Hilferink, trainer/coach Marcel Hilferink, Xafiera Strijder & Frank Spil 
directeur van Het Bouwburo B.V.

Bouwburo sponsor meiden Sea Devils 
Castricum - Afgelopen zaterdag hebben de meiden van U16, 
thuis een zeer overtuigende zege behaald op concurrent Early 
Bird uit Purmerend (67-30).  De zege kwam net op tijd om 
in januari in de kampioenspoule bij de sterkste eams aan te 
sluiten. Early Bird kon bij een zege nog gelijk komen met Sea 
Devils maar door de overwinning gaan de meiden zelfs het 
Amsterdamse Mosquito’s en het Haarlemse Onze Gezellen 
nog voorbij. 

Vorige week werd nog zeer slor-
dig gespeeld tegen de koploper 
BV Lely en werd eigenlijk een 
verrassing uit handen gegeven. 
Het was zaterdag snel duidelijk 
dat de meiden vol voor de winst 

gingen. Sara Spil en Xafiera Strij-
der waren met hun snelheid ver-
antwoordelijk voor een vroege 
voorsprong. Xanthe Veldhuis 
was zeer effectief met haar ac-
ties & drives en Anouschka Hil-

ferink was steeds snel weg voor 
de break waar Early Bird slecht 
vat op had. De concentratie bleef 
de gehele wedstrijd op peil waar-
door de zege geen moment in 
gevaar kwam. Toch was de fou-
tenlast nog even een vervelende 
factor daar moet nog verder aan 
gewerkt worden. In januari zal 
de compleet nieuwe outfit van 
het Bouwburo B.V. zeker zorg 
dragen voor een uitstekende 
presentatie. De meiden kunnen 
natuurlijk niet achterblijven met 
meer goede prestaties. 

Zilver en brons 
voor Serena Stel
Castricum - Zondag 16 de-
cember zwommen drie zwem-
mers van Aquafit de tweede 
ronde van de Kring Speedo 
wedstrijd. Deze was in Zaan-
dam. Hieraan deden negen 
verenigingen mee.
Serena Stel zwom naar brons 
op de 100 rug in een pr van 
1.37.54 en op de 100 vrij werd 
zij in 1.24.16 tweede, ook een 
pr. David van der Veen zwom 
de 50 vlinder en werd met een 
tijd van 55.63 achtste. Hij vol-
deed hiermee aan de limiet 
voor de kringwinter kampi-
oenschappen. Hopelijk mag hij 
hier heen samen met Serena 
Stel die ook de limieten heeft 
gezommen.
Op de 100 schoo
l zwom David een pr 1.51.68 en 
werd zevende. Renske Weeda 
zwom voor het eerst de 200 
vrij en deed dit in 3.34.71 ze 
werd hiermee 18e. De 100 wis-
sel zwom ze in 1.47.26 en werd 
14e.  



19 december 2007  pagina 38

Kerstkoopzondag in Geesterduin
Castricum - Op zondag 23 de-
cember zijn de winkels in Gees-
terduin geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Het winkelcentrum zal 
in een gezellige kerstsfeer wor-
den gehuld, de kerstman is van 

de partij en er is glühwein. Mu-
zikale medewerking wordt ver-
leend door de Midway Singers. 
Zij brengen een prachtig kerst-
repertoire voor het winkelende 
publiek.  

Prijswinnaars derde speelweek 
Eindejaarsactie Geesterduin
Castricum - Afgelopen dinsdag hebben de winnaars van de Eindejaarsactie in winkelcentrum Geesterduin 
hun prijs in ontvangst genomen. Bij besteding van elke tien euro ontvangt men een speelkaart waarmee 
vier weken lang kans gemaakt wordt op fraaie prijzen. Een laptop bijvoorbeeld of een fiets. De trekkingen 
worden gedaan door M. van Waveren-Lenior, directeur van de ING Bank Castricum. De winnaars van de 
derde week zijn de uit Castricum afkomstige Fam. Koper, Lara Molenkamp, A. Meetes, J. Franken, Fam. 
Liefting, L.J. Duinmeijer, H.C. Schipper, Mevr. Ratering, N. Karssen, Fam. Raghosing, Barbera Stuijfbergen, 
L.J. Toxopeus, Corina Zijp, C. Kuiper, John v.d. Vis, Jolanda van Velzen, J. Vermeulen, Kuijs, M. le Nobel, Erica 
Molenaar, Chiel Dijkman en Westerman. Ook Kloosterhof, en I. van Diepen uit Akersloot wonnen een prijs, 
net zoals Coroline Heneweer uit Bakkum en Elly Pepping en M. Boon uit Limmen.
Wie niet bij de uitreiking aanwezig kon zijn kan zich melden met legitimatie bij fietsenspeciaalzaak Profile 
Ton Kooij.

“Je moet maar 
haast hebben!”

Minuut 
gratis 
winkelen 
Castricum - Mevrouw Geerts 
was de gelukkige winnares van 
één minuut gratis winkelen bij 
Albert Heijn tijdens de Einde-
jaarsactie van winkelcentrum 
Geesterduin. Omdat zij vanwege 
haar leeftijd niet meer tot de 
snelsten behoort, mocht haar 
schoondochter het klusje klaren. 
Die ging als een speer door de 
winkel. Dit leverde haar de op-
merking op van een klant die niet 
begreep wat er aan de hand was: 
“Je moet maar haast hebben.” De 
buit was onder meer champag-
ne, een kerststuk en voorverpakt 
vlees met een totale waarde van 
203,70 euro. Pieter Nooteboom, 
die de pr verzorgt voor winkel-
centrum Geesterduin, trakteerde 
namens de winkeliersvereniging 
ook nog eens op een puC, de 
nieuwe koffiemachine van AH. 

Een Wii voor Benthe
Speelgoedwinkel van 
het jaar deelt prijzen uit
Castricum – Het gat dat ze in de lucht sprongen was even 
hoog, maar er zat wel wat verschil in de prijzen die zaterdag 
uitgedeeld werden bij Intertoys. Het was de tienjarige Benthe 
Verdonk die een landelijke prijs had gewonnen: een waarde-
bon van 250,00 euro! Het geld was snel besteed. Benthe koos 
voor de Wii spelcomputer van Nintendo.

Bente Karels was heel blij met een 
waardebon van tien euro en ook 
Jon van der Meer kon zijn geluk 
niet op toen hij voor vijftien euro 
speelgoed uit mocht zoeken.  Om 
in aanmerking te komen voor een 
prijs hebben de kinderen een foto 
van Toy Toy, het huisolifantje van 
Intertoys, gemaakt. De origineel-
ste inzendingen werden beloond. 
Intertoys is uitgeroepen tot dé 
speelgoedwinkel van het jaar 

2007. In Castricum wordt het 
verkoopteam geleid door de 25-
jarige Remco. Hij vertelt: “Inter-
toys heeft altijd een actueel as-
sortiment van tussen de 4.500 tot 
7.000 artikelen en door de grote 
aantallen die Intertoys inkoopt 
zijn de prijzen altijd scherp. Met 
260 winkels in Nederland, 23 in 
Duitsland en 18 in België is Inter-
toys marktleider in speelgoed in 
de Benelux.”  
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Vrouwen VV Limmen 
klimmen naar koppositie
Limmen - Het was zondag een goede dag voor de vrouwen 
van VV Limmen. Door met 1-0 van Zouaven te winnen staat 
het team nu aan kop. En dat geeft een heel goed gevoel voor 
2008.

Op een koude middag stond voor 
VV Limmen 1 de laatste wedstrijd 
voor de winterstop op het pro-
gramma. Eerder dit seizoen werd 
er uit tegen Zouaven in Groote-
broek met 0-2 gewonnen. Dus er 
waren opnieuw mogelijkheden 
om een goed resultaat neer te 
zetten. Na een indrukwekkende 
minuut stilte in verband met het 
overlijden van Limmen icoon Ilias, 
werd de wedstrijd op het harde 
A-veld begonnen. Opvallend was 
het basisdebuut voor Rosa in het 
eerste team. Ze vormde samen 
met Yvonne Bos het centrale duo. 
Zij moesten van achteruit de lij-
nen uitzetten en dat lukte vrij 
aardig. 
Limmen begon de wedstrijd dan 
ook goed en won vele duels. Dit 
leidde tot enkele flinke kansen, 
vooral voor Bos. Maar ook Nikki 
Kuijs, Nathalie Hollenberg en 
Marije Min kwamen nog een keer 
kansrijk voor het doel van Zoua-
ven. Verdedigend kwam Limmen 
in de eerste helft niet echt in de 
problemen, maar het lukte ook 
niet om op voorsprong te komen. 

De tweede helft begon de thuis-
ploeg direct fel. Daardoor kwa-
men Zouaven flink onder druk 
te staan. De 1-0 hing in de lucht, 

maar deze zo verdiende treffer 
viel niet. Naarmate de wedstrijd 
vorderde werd het voetbal er 
niet beter op. Gelukkig voor de 
trouwe fans langs de kant was 
de inzet wel prima, waardoor 
Limmen tot aan de laatste mi-
nuut voor een goal bleef vechten. 
Uiteindelijk was het Rosa die in 
de 90ste minuut de verlossende 
treffer tegen de touwen schoot. 
De ‘nieuwkomer’ passeerde twee 
verdedigsters van Zouaven en liet 
vervolgens ook de keepster kans-
loos. De opluchting was groot en 
niet veel later klonk al het eind-
signaal. 
Hollenberg was na afloop tevre-
den: “Al met al hebben we best 
goed gespeeld, maar omdat we 
de kansen die we hebben ge-
kregen in eerste instantie niet 
benut hebben, maakten wij het 
onszelf moeilijk. Gelukkig liep het 
vandaag nog net goed af.” Ach-
teraf was er meer goed nieuws. 
Hollenberg: “We hoorden dat het 
duel LSVV-Duinrand S afgelast 
was, waardoor wij nu eerste in 
de poule staan en dus de winter-
kampioen zijn! Hopelijk kunnen 
we dit vasthouden tot het eind 
van het seizoen. Dan kunnen er 
misschien nog wel leuke dingen 
gaan gebeuren.”

Hawaiinight in Conquista
Limmen - Zaterdag allemaal 
naar Conquista voor het ultieme 
zomergevoel. De temperatuur is 
flink opgeschroefd in Club X-tra 
voor tieners van 12 tot 16 jaar en 
is geheel in tropicalstijl aange-

kleed. Vrijdag 21 december is er 
een open inloop voor tieners en 
wordt kerst gevierd in het café 
door jongeren. De Conquista 
Kids gaan zaterdagmorgen kerst-
ballen maken.

Schoorsteenbrand
Castricum - Maandagavond kwam er om 18.45 uur een melding 
van een schoorsteenbrand aan de Van der Mijleweg in Castricum. 
Door de hoogte van de schoorsteen was deze met een ladder moei-
lijk bereikbaar. De hoogwerker van de gemeente werd uit Limmen 
opgehaald zodat de brand veilig en bereikbaar geblust kon worden. 
Foto: Giel de Reus.

Eindspelmalaise 
bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 14 december 
viel ronde dertien samen met de 
wedstrijd van het viertal tegen 
Koedijk. D. Aafjes gaf bewust 
twee pionnen weg in de opening 
tegen een jeugdige Koedijker, 
maar kwam er niet meer aan te 
pas. 
Ook verloren R. Termes en M. 
Voorwalt. Alleen Blekemolen 
won waardoor de eindstand 3-
1 werd voor Koedijk. J. Limmen 
had een gewonnen eindspel te-
gen E. Stolp maar zag niet hoe hij 
met zijn pionnen moest winnen, 
waarna de ervaren Stolp toch aan 
het langste eind kon trekken. 
V.d. Storm kwam goed weg tegen 
de sterke aanval van Borst en 
wist zelfs op het nippertje te win-
nen. Witkamp was niet gecon-
centreerd en speelde veel te snel 
zodat Sturk met rustige zetten 
gemakkelijk kon winnen. Wester 
was weer toe aan een overwin-
ning en had als slachtoffer het 
nieuwe lid Twaalfhoven. 
V.d. Bult liet na lange afwezig-
heid zien dat hij het schaken niet 
is verleerd, terwijl zijn tegenstan-
der de Vries last heeft van een 
vormcrisis zodat de uitslag dui-
delijk was. 
In groep B is het erg spannend 
aan de op. Ozair Dahi won als 
enige van de vier toppers en 
klimt naar een mooie tweede 
plaats achter Karel Voorwalt die 
zijn dame verloor tegen Sandra 
Hollander. Komende vrijdag is 
het kersttoernooi. 

Aangehouden na 
mishandeling
Limmen - Twee mannen in de 
leeftijd van 28 jaar uit Limmen 
en Alkmaar worden verdacht van 
mishandeling van een 31-jarige 
man uit Alkmaar. Dat gebeurde 
rond 2.45 uur op het Waagplein 
in Alkmaar. Een van de verdach-
ten maakte een vunzig grapje te-
gen het slachtoffer, waarna een 
woordenwisseling ontstond. Dat 
ontaardde in een vechtpartij. 
Het slachtoffer belandde op de 
grond en werd tegen het lichaam 
geschopt. Hij liep door de vecht-
partij zwelling op in zijn gezicht. 
De verdachten zijn aangehouden 
en meegenomen naar het bu-
reau. In de loop van de ochtend 
konden zij weer gaan. Ze krijgen 
een proces-verbaal.

Nieuwe 
Paulusschool
Castricum – De Paulusschool 
op de Eerste Groenelaan krijgt 
een nieuw gebouw. Het col-
lege is akkoord gegaan met de 
nieuwbouw die aan de andere 
kant van het schoolplein wordt 
gerealiseerd. Boven de school 
komen appartementen, waar-
van de opbrengst, zo’n vier ton, 
de kosten van 2,2 miljoen moet 
drukken.  

Danspaar kampioen op 
Christmas Challenge Cup 
Castricum - Afgelopen weekend was het weer de tijd voor alle 
wedstrijddansers om deel te nemen aan het jaarlijks terug-
kerende evenement, de Christmas Challenge Cup te Dalfsen, 
georganiseerd door Dancentrum Koning/de Vos, in samen-
werking met de N.A.D.B. (Nederlandse Algemene Danssport 
Bond).

Maurice Philipoom en Marieke van Londen tijdens de finale op de 
Christmas Challenge Trophy 2007 te Dalfsen.

Ook aan dit grote internationale 
toernooi deden weer verschil-
lende wedstrijddansers  van de 
Castricumse dansschool Grif-
fioen mee. Aan de start van de 
D-Klasse Ballroom verschenen 
Dennis Kerdijk en Patricia Groe-
newegen. Nadat zij zich kranig 
wisten te houden, behaalden zij 
uiteindelijk de derde ronde. 
Aan de start in de hoogste 
klasse van het weekend, de 21+ 
Klasse Ballroom, verscheen het 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen. Nadat dit 
paar zich in een bijzonder druk 

bezochte klasse goed wist te 
presenteren, konden Maurice 
en Marieke uiteindelijk het goud 
mee naar huis nemen en werden 
dus kampioen.
Nu is er voor de wedstrijddan-
sers van Griffioen even pauze en 
kunnen zij zich gaan voorberei-
den op het nieuwe jaar. De aan-
komende vijf weken kunnen zij 
zich dan weer gaan prepareren 
voor de eerstvolgende wedstrijd 
die zal zijn op 14 januari, we-
derom in Dalfsen, alleen wordt 
er dan om de Nieuwjaarscup 
gestreden.

Buitenbrand
Limmen - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag was er in 
Limmen een buitenbrand. Van-
dalen hadden papier in brand 
gestoken dat klaar stond om 
opgehaald te worden. Er was 
sprake van flinke rookontwik-
keling. Het brandje was door 
meerdere mensen gemeld 
vanaf verschillende adressen. 
Omdat de alarmcentrale ook 
meerdere locaties door kreeg 
besloot deze het korps Castri-
cum samen met Limmen uit te 
laten rukken. Bij aankomst van 

het Castricumse blusvoertuig 
bleek het om een en hetzelfde 
adres te gaan. 

Met deze uitruk heeft het korps 
Castricum aangetoond dat on-
danks dat het uitruk adres is 
Limmen lag en er dus sprake 
is van een lange aanrijtijd, de 
acht minuten norm van minis-
ter Ter Horst kon worden gere-
aliseerd. Na een kort collegiaal 
contact konden de spuitgasten 
van Castricum weer snel naar 
bed. 
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Limmen F1 kampioen
Limmen - Afgelopen zaterdag was het dan zover. Limmen F1 had alle 
wedstrijden gewonnen maar omdat ze minder wedstrijden hadden ge-
speeld dan de concurrentie bleef het tot de laatste dag spannend of er 
voldoende punten vergaard waren om kampioen te worden. Dit bleek 
wel het geval en na een spannende oefenwedstrijd tegen Meervogels 
F1, die met 2-1 gewonnen werd, kon er in de kantine van de VV Lim-
men een feestje worden gevierd. De kampioenen: Jos Hollenberg, Ron 
de Nijs, Marnix Groot, Stan Liefting, Wesley Borst, Joeri Admiraal, Jaap 
Mennik, Dirk Hollenberg en Quentin Aker

Limmen E2 haalt najaars- 
kampioenschap binnen
Limmen - Zonder puntverlies haalden de kanjers van Limmen E2 het 
najaarskampioenschap binnen. Staand v.l.n.r. Bas Bijvoet, Max Cou-
wenberg, Kent Bakkum, Lucien Wagenmaker & Koen Peeters. Knielend 
v.l.n.r. Mats Admiraal, Bart de Nijs, Tos Duykersloot & Yerson Wester.

Auto schept 
voetgangster
Castricum - Op de kruising 
Soomerwegh met de Oran-
jelaan heeft verleden week 
dinsdag een aanrijding plaats-
gevonden rond 18.10 uur. Een 
84-jarige autobestuurder uit 
Castricum reed over de ro-
tonde en sloeg rechtsaf de 
Soomerwegh in, richting het 
zuiden. Daar schepte hij een 
64-jarige voetgangster uit 
Castricum die van links naar 
rechts overstak. Hij had de 
vrouw niet gezien. Het slacht-
offer is met onbekend letsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
Ze maakt het naar omstandig-
heden goed.

D.O.S.–trampoline-
springers op het NK
Castricum - Afgelopen zaterdag werd in Spakenburg het NK 
Teams voor de B tot en met E klasse gehouden. Teams die zich 
hadden geplaatst mochten hier uitkomen en strijden voor de 
landstitel.

Met de plaatsingswedstrijden 
hadden D.O.S. D-1 en D.O.S. E-3 
zich al geplaatst voor de halve fi-
nale. Het E-team bestond uit Lian 
Maalman, Aranka Veen, Lotte 
Tabak, Nikki Hoevers en Esmee 
Bakker. Op 1 december hebben 
zij, mede door ziekte, zich net niet 
kunnen plaatsen voor het NK.
Het D-team, bestaande uit Wouter 
Beets, Judith Welp, Tim Buursma, 
Iris Dekker en voor haar blessure 
ook Laura Lammertse, wist zich 
met de halve finale naar een vier-
de plaats te springen en mocht 

afgelopen zaterdag naar het NK.
Na een sterke verplichte oefening 
van alle vier de springers ging 
het iets minder in de keuzeoefe-
ning. Met een puntenaantal van 
140.40, evenveel als de nummer 
zes, was het niet genoeg om door 
te mogen naar de finale waar de 
beste zes teams om de landstitel 
konden strijden.
In februari beginnen de indivi-
duele en synchroon wedstrijden 
waaraan D.O.S. weer zal deelne-
men om zich ook in deze discipli-
nes te plaatsen voor het NK.

Grimmige sfeer op schaakclub
Castricum - In de vijftiende ronde interne competitie van de 
Schaakvereniging Castricum deed zich een zelden voorko-
mende gebeurtenis voor: alle zeventien partijen eindigden in 
een directe beslissing. Geen enkel remisevoorstel werd geho-
noreerd en daarmee was de toon voor een grimmige avond 
gezet. 

Sander Mossing Holsteijn versloeg 
met wit clubkampioen Heleen van 
Arkel-de Greef. Hij deed dat in een 
lange manoeuvreerpartij waar pas 
op de 26e zet het eerste stuk werd 
geruild. Zwart pakte het initiatief, 
maar na een stukoffer van Sander 
waren de rollen omgekeerd en 
kreeg hij twee verbonden vrijpion-
nen. Dit was voldoende voor de 
winst en betekende dat Sander nu 
een comfortabele voorsprong van 
twee winstpartijen heeft opge-
bouwd ten opzichte van de ach-

tervolgers.
Wim Pool junior versloeg Ger Mos-
sing Holsteijn en pakt daarmee de 
tweede plek over van Hidde Brug-
man die verrassend verloor van 
Kees Lute.

Gerard Blees speelde tegen Hans 
Leeuwerik en hij wist na een tur-
bulente zettenreeks in de tijd-
noodfase het hoofd het meest 
koel te houden. Met rustige zet-
ten pareerde hij een mataanval en 
toen die afgeslagen was, incas-

seerde Gerard verdiend het volle 
punt.
Julian Steen speelde met wit de 
Italiaanse opening tegen Pim Ha-
zewindus. Pim kreeg overwicht, 
maar onderschatte de witte te-
genkansen. Na pionverlies voor 
Pim werd het van kwaad tot erger 
en geconfronteerd met een on-
dekbaar mat, gaf zwart op.
Simon van Berkum speelde tegen 
invaller Paul Harmse. Paul liet zien 
het schaken nog niet verleerd te 
zijn en plaatste zijn dame en twee 
paarden bliksemsnel op de vierde 
rij van wit. In het middenspel wist 
Paul vervolgens een stuk te win-
nen en bovendien kwamen daar 
nog twee vrijpionnen bij. Simon 
liet het zich niet meer bewijzen en 
gaf op. 

Bizarre ontknopingen 
bij Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de twaalfde ronde van Schaakclub Bakkum werd 
weer hevig gestreden om de punten met bizarre ontknopingen. 
Koploper Peter Siekerman speelde tegen Adri Twisk de ope-
ning te passief, waardoor Twisk de betere stelling kreeg. Na 
een aantal wederzijdse dreigingen werd uiteindelijk tot remise 
besloten. Achteraf bleek dat Twisk een gewonnen combinatie 
over het hoofd had gezien en daarmee ook uitzicht op de kop-
positie, die nu nog net in handen blijft van Siekerman.  

Henk van der Eng wist vanuit de 
opening tegen Marijn van der 
Himst een betere stand te berei-
ken en leek naar een gewonnen 
eindspel te kunnen afronden. 
Schwindelkoning Van der Himst 
wist echter een sluwe combina-
tie in de stelling te vlechten en 
onder tijdsdruk overzag Van der 
Eng de matcombinatie. 
Arno Schlosser kreeg met wit 
tegen Jacob Bleijendaal direct 
een bizarre stelling op het bord 
en sloeg met de dame en pas-
sant drie pionnen van het bord 

met alle risico’s van dien. Ble-
ijendaal ging zetherhaling uit de 
weg, hopende de witte dame te 
vangen, maar na een verkeerde 
combinatie kwam er spoedig 
een voor Bleijendaal verloren 
stelling op het bord. 
Fons Vermeulen speelde tegen 
de geduchte Bird opening van 
Bob Bakker koel zijn stukken 
naar gezond ogende posities. 
Bakker forceerde middels twee 
pionnen al snel een verloren 
positie, die Vermeulen ondanks 
enkele onnauwkeurigheden tot 

een goed einde wist te brengen. 
Cees de Groot wist ondanks zijn 
vroege stukverlies tegen Dirk 
Schut nog goed in het spel te 
komen en won zelfs een toren 
terug. Schut overwoog remise 
aan te bieden, maar ging er toen 
eens goed voor zitten en inves-
teerde veel tijd in de stelling. 
Niet voor niets, want Schut wist 
in het vervolg een paard te win-
nen en daarmee de partij. 
Tergend langzaam bouwde Jan 
Jacob Commijs een aanval op 
tegen Odd Wagner. In plaats van 
de aanval te pareren koos Wag-
ner ervoor om een eigen aanval 
op de andere vleugel op te zet-
ten. Ondanks deze dreigende 
aanval wist Commijs Wagner op 
tijd mat te zetten.
Stand aan kop: 1. Peter Sieker-
man; 2. Marijn van der Himst; 3. 
Arno Schlosser.

Kerstbomenrace bij 
Dikkertje Dap

Peuterspeelzaal 
ontdekt nieuwe 
seizoenssport
Castricum - Volop in de voor-
bereiding van het kerstfeest 
is er voor de kinderen bij Dik-
kertje Dap al goed gebruik ge-
maakt van de kerstversiering: 
een zelf ontwikkelde kerstbo-
menrace was de hit van de 
dag.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA 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
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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.

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
19 december 2007

Uitnodiging
Wij nodigen u van harte uit voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst
van de gemeente Castricum (Thema Millennium)

Zaterdag 5 januari 2008
Van 16.00 uur tot 18.30 uur

Café  Restaurant De Vriendschap
Kerklaan 18 in Akersloot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum
de secretaris,                    de burgemeester,
drs. L.P. ‘t Hart                 A. Emmens- Knol

Sportverkiezingen 2007 op
6 januari in sporthal De Lelie
Radio Castricum 105 organiseert op 6 ja-
nuari 2008 in samenwerking met de Ge-
meente Castricum de jaarlijkse huldiging 
van Castricumse sporters die in 2007 aan-
sprekende resultaten hebben behaald. 
Wie sportman, sportvrouw, sportteam, 
jeugdsporter en aangepast sporter zullen 
worden, wordt op zondag 6 januari 2008 

tussen 13:00 uur en 17:00 uur, live in de 
uitzending van Radio Castricum 105, be-
kend gemaakt.  Deze sportverkiezingen 
vinden plaats in Sporthal De Lelie, Rem-
brandtsingel 3, 1921 EK  Akersloot

U bent van harte welkom om bij dit evene-
ment aanwezig te zijn.

Interview met aangepast sporter 2006, Ad Hermans

Gemeentelijke in-
stellingen gesloten
Alle gemeentelijke instellingen zijn vanwe-
ge de feestdagen gesloten op: 

MAANDAG 24 DECEMBER
DINSDAG 25 DECEMBER

WOENSDAG 26 DECEMBER 

en

MAANDAG 31 DECEMBER
DINSDAG 1 JANUARI  

Afvalbrengdepot: zaterdag 22 december 
wél geopend van 09.00 - 13.00 uur 
Afvalbrengdepot: zaterdag 29 december 
wél geopend van 09.00 - 13.00 uur

Kersttoespraak 
burgemeester 
Emmens op de 
radio 
Op eerste en tweede kerstdag zendt 
radio Castricum 105 de kersttoe-
spraak van burgemeester Emmens uit 
om 12.00 uur. De uitzendingen zijn 
te beluisteren via de etherfrequentie 
105.0FM en op de kabelfrequenties 
104.5FM voor Bakkum & Castricum en 
89.0FM voor Akersloot, Limmen & de 
Woude.

Identiteits-
kaart in 2008 
fors duurder
De Nederlandse Identiteits Kaart (NIK) 
wordt in 2008 meer dan 9 euro duurder. 
De prijs gaat van € 31,25 naar €  40,70. 
Dat komt door een verhoging die door het 
Rijk is opgelegd. 

Mocht de geldigheidsduur van uw Identi-
teitskaart begin 2008 vervallen, dan kunt u 
overwegen nog in november of december 
2007 een nieuwe aan te schaffen voor de 
oude prijs. Overigens hebben 14-jarigen 
eenmalig recht op een gratis identiteits-
kaart. 

De prijs van paspoorten gaat van € 47,45 
naar € 48,35. Door de verhoging van de 
NIK-prijs komt die op ongeveer hetzelfde 
niveau als die van het paspoort.



Lunch
Aanstaande donderdag wordt de opleve-
ring van de nieuwe Cieweg gevierd en het 
gerenoveerde speelveld aan Het Korte Land 
wordt officieel in gebruik genomen. Om-
wonenden zijn vanaf 12.00 tot 13.00 uur 
van harte welkom in een feesttent op het 
grasveld bij de kruising Cieweg/Dorcamp 
om met wethouder Hommes en wethou-
der Hes de oplevering te vieren onder het 
genot van snert en roggebrood met spek. 

Voorrangsweg
Sinds 8 oktober 2007 heeft de gemeente 
gewerkt aan de herinrichting van de Cie-
weg, inclusief trottoirs, parkeerhavens en 
groenvoorziening. De brede asfaltweg van 
negen meter is nu vijf meter breed. Aan 
weerszijden zijn de licht verhoogde fiets-
stroken via een geleideband overrijdbaar 
voor gemotoriseerd verkeer, indien nodig. 
Het verkeer op de Cieweg (waar een maxi-
mum van 50 km/uur gaat gelden) heeft 

nu voorrang op de zijwegen. De zijwegen 
houden een limiet van 30 km/uur.

Feest
Ook voor kinderen is het feest. School-
kinderen van de nabijgelegen Toermalijn-
school zijn met voorbereidingen bezig om 
het feest muzikaal aan te kleden.

Agenda
Raadsplein
19 december 2007

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Bibliotheekfusie Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard
19:30 - 20:30 Jaarplan 2008 politie afdeling Duinstreek (Castricum, Heiloo,
 Bergen N-H) inclusief lokale speerpunten
20:30 - 21:00 Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met
 vervallen Wet op Openluchtrecreatie
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen

a. Instellen en benoemen leden klankbordgroep tbv rekenkamer 
b. Voorstel tot deelname benoemde niet-raadsleden aan de carrou-

sel, benoeming (plaatsvervangend) carrouselvoorzitters en niet-
raadsleden

c. Voorstel tot verlenging geheimhouding fasebeslisdocument uit-
breiding en renovatie gemeentehuis

d. Wijziging gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven 
Schiphol

e. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 6 december 2007
f. Lijst van ingekomen stukken
g. Lijst ter inzage gelegde informatie
h. Lijst van toezeggingen en moties
i. Mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze

Raadsvergadering
21:30  1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012
b. Vaststellen verordening WMO
c. Instellen en benoemen leden klankbordgroep t.b.v. de rekenka-

mer (o.v.b.  uitkomsten carrousel)
d. Voorstel tot deelname benoemde niet-raadsleden aan de car-

rousel, benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en niet-
raadsleden (o.v.b.  uitkomsten carrousel)

e. Voorstel tot verlenging geheimhouding fasebeslisdocument uit-
breiding en renovatie gemeentehuis (o.v.b. uitkomsten carrou-
sel)

f. Wijziging gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchtha-
ven Schiphol (o.v.b.  uitkomsten carrousel)

g. Aanbeveling herbenoeming burgemeester A. Emmens- Knol
4. Sluiting

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251)661 370. E-mail; 
verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl .
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Onderzoek naar grondwater-
overlast in Akersloot en Limmen
In de gemeente Castricum speelt op uitge-
breide schaal de problematiek van grond-
wateroverlast. Vooral in het natte seizoen 
stijgt het grondwater in sommige wijken 
tot in de kruipruimte van de woning. Dit 
kan tot overlast leiden in de vorm van een 
muffe geur tot zelfs aantasting van de hou-
ten vloer. Vorig jaar heeft de gemeente on-
derzoek gedaan naar de mate van grond-
wateroverlast in de kernen van Castricum 
en Bakkum. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat er in een aantal wijken sprake is van 
matig tot veel grondwateroverlast. Het be-
treft veelal wijken waar nog geen drainage 
is aangelegd. Om een volledig beeld te krij-
gen wil de gemeente dit jaar de grondwa-
terproblematiek in de kernen Limmen en 
Akersloot in beeld brengen.

Enquête grondwateroverlast
Door middel van een enquête onder de be-
woners van Limmen en Akersloot wordt de 
eventuele grondwateroverlast in beeld ge-
bracht. Het onderzoek is als volgt opgezet. 
Twintig procent van de huishoudens heeft 
inmiddels via de post een enquêteformulier 
ontvangen. Van deze verzonden formulie-
ren is al een flink deel ingevuld teruggezon-
den. Hieruit blijkt dat het probleem grond-

wateroverlast in de gemeente Castricum 
zeer serieus wordt genomen.
De bewoners die het formulier nog niet 
hebben ingevuld, worden hierbij verzocht 
de enquête alsnog in te vullen en in de 
portvrije retourenvelop terug te sturen. 
Bewoners die geen enquêteformulier via 
de post ontvangen maar wel mee willen 
werken aan dit onderzoek, kunnen via de 
website van de gemeente Castricum het  
enquêteformulier invullen en dit digitaal 
verzenden. U klikt op de website van de 
gemeente Castricum op diensten en pro-
ducten, vervolgens klikt u op formulieren 
en klikt u op Enquête Grondwateroverlast. 
Als u het formulier heeft ingevuld klikt u op 
verzenden. Indien u geen computer tot uw 
beschikking heeft, dan kunt u het formulier 
ophalen in de gemeentelijke locatie in Lim-
men aan de Zonnedauw 4 en in de biblio-
theek in Akersloot.

Uw medewerking is van groot belang
Met uw medewerking kan het gemeen-
tebestuur zich een beeld vormen van de 
grondwateroverlast en eventueel besluiten 
om hieraan iets te doen. Wij hopen daarom 
op uw medewerking. U kunt het formulier 
vóór 31 december 2007 retourneren.

School adopteert Millenniumdoelstelling “goed onderwijs voor iedereen”

Burgemeester Emmens op bezoek 
bij Jac.P. Thijsse “Going Global” 
Aanstaande vrijdag brengt burgemeester Emmens een bezoek aan het Jac. P. Thijsse. 
De school is drukdoende met een project genaamd “going global”. Het project staat 
geheel in het teken van de Millenniumdoelstelling “streven naar goed onderwijs voor 
iedereen”. 

In de doelstellingen staan afspraken die 
de Verenigde Naties zeven jaar geleden 
maakten om de ongelijkheid in de wereld 
te bestrijden. De VN formuleerden acht 
Millenniumdoelen die mensen en landen 
moeten aansporen zich in te zetten om de 
wereldarmoede te bestrijden. De doelstel-
lingen hebben veelal betrekking op het ver-
beteren van de levensomstandigheden van 
mensen in ontwikkelingslanden of landen 
in ontwikkeling. Denk aan het terugbren-
gen van kindersterfte; de bestrijding van 
malaria en HIV/Aids; het terugdringen van 
extreme armoede, het zorgen voor onder-
wijs voor kinderen, enzovoort. 

Oeganda
Het Jac. P. heeft het Millenniumdoel “stre-
ven naar goed onderwijs voor iedereen” 
geadopteerd. De eerste drie klassen nemen 

aan het project deel. Een van de leerlingen, 
Debbie Tervoort, gaat in de voorjaarsva-
kantie als ambassadeur/verslaggever van 
de school op reis naar Oeganda. Ter plaatse 
wordt een school bezocht en worden con-
tacten gelegd met leeftijdsgenoten. Via de 
activiteit wil men geld inzamelen voor het 
geadopteerde Millenniumdoel. 

Kerstevenement
De vrijdag voor kerstmis vindt er een groot 
evenement plaats in de aula van de Jac P. 
Thijsse met onder andere de uitvoering de 
musical “Lion King”. De ouders van de leer-
lingen en de leden van het platform Inter-
nationale samenwerking van de gemeente 
Castricum zijn hiervoor uitgenodigd. De 
school organiseert die dag tevens een vrij-
markt in de hal van de school. De reis naar 
Afrika vindt plaats in februari 2008. 

Energielabel
Op dit moment biedt een bedrijf telefo-
nisch haar diensten aan om uw woning 
te controleren voor het energielabel. Er 
wordt de indruk gewekt dat dit in sa-
menwerking met de gemeente Castri-
cum gebeurt. Dit is echter niet waar. De 
gemeente Castricum heeft geen enkele 
relatie met dit bedrijf.

GFT
Wijk 1: dinsdag 25 december, wordt don-
derdag 27 december
Wijk 2: woensdag 26 december, wordt vrij-
dag 28 december
Wijk 3: donderdag 27 december blijft don-
derdag 27 december
Bakkum Noord: maandag 24 december 
verplaatst naar vrijdag 21 december
Restafval 
Limmen 2: dinsdag 25 december verplaatst 
naar zaterdag 22 december 
Akersloot: dinsdag 25 december verplaatst 
naar zaterdag 22 december

GFT
Limmen 2: dinsdag 1 januari verplaatst 
naar woensdag 2 januari 
Akersloot:  dinsdag 1 januari verplaatst 
naar woensdag 2 januari 
Restafval 
Bakkum-Noord: maandag 31 december 
verplaatst  naar woensdag 2 januari 
Wijk 1: dinsdag 1 januari verplaatst naar 
woensdag 2 januari 

Wilt u de containers ‘s ochtends vóór 7.30 
uur aan de kant van de weg zetten?

Feestelijke oplevering Cieweg en gerenoveerd speelveld 

Omwonenden donderdag
welkom van 12.00 tot 13.00 uur

Gewijzigde afvalroute in 
verband met de feestdagen 



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 vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
061207 Dorpsstraat 35b in Castricum
 Het uitbreiden van het restaurant (keuken en 

toilet)
 Geelvinckstraat 62 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
071207 De Bloemen 71 in Castricum 
 Het uitbreiden van het onderkomen onder-

houdsdienst sportvelden Noord-End
 Hyacintenveld 17 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Jo Vincentstraat 36 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Molenlei 12 in Akersloot
 Het realiseren van een bedrijfsverzamelge-

bouw
101207 P.C. Hooftstraat 18 in Bakkum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Kerklaan 37 in Akersloot
 Het verplaatsen van het baarhuisje
 Van Speykkade 1in Castricum
 Het plaatsen van een berging en een erfaf-

scheiding
 Startingerweg 18 in Akersloot
 Het plaatsen van een garage
 Startingerweg 18 in Akersloot
 Het slopen van de garage
 Rijksweg 100 in Limmen
 Het omzetten van de bestemming van horeca 

naar kantoorruimte
111207 Schelgeest 45 in Bakkum
 Het uitbreiden van de woning
 Duinpad 4 in Bakkum
 Het uitbreiden van de woning
 Het Korte Land 2 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
121207 Bartokstraat 19 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 De Crimpen 9 in Akersloot
 Het plaatsen van een schuur

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 20 december 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
De Omloop 2 in Limmen
 Het wijzigen en verplaatsen van de veranda

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Koningin Julianastraat 16 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
Händelstraat 11 in Akersloot
 Het plaatsen van een carport/overkapping

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Bakkummerstraat 101 in Bakkum
 Het legaliseren van de geplaatste afvoerpijp

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via  (0251) 66 11 39. Van de mondelinge 
zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

vErLEENDE
vErGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
141207 Ostara 7 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Weegbree 9 in Castricum
 Het plaatsen van een erafscheiding
 Brakenburgstraat 6 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Narcissenveld 62 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en het wijzigen 

van de garage
 Anna van Saskenstraat 62 in Castricum
 Het vergroten van de schuur (legalisatie)

slOOpvergunningen
141207 Puikman 3 in Castricum
 Het slopen van het pand

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

vrijstelling gebruik grOnd gelegen 
langs de Oude haarlemmerweg/tOl-
weid te castricum
De gemeente is voornemens een strook grond gelegen 
langs de Oude Haarlemmerweg/Tolweid in Castricum te 
verkopen aan de nieuwe bewoners van het perceel ka-
dastraal bekend onder nummer B 11130 (project Oude 
Haarlemmerweg 69-73). Deze grond zal deel gaan uit-
maken van het woonerf. 
Het voornemen is in strijd met de voorschriften van het 
geldende bestemmingsplan ‘Beverwijkerstraatweg’.
Medewerking is alleen mogelijk via een vrijstelling als 
bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening.
Op grond van bepaalde in artikel 19a, lid 4 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening ligt het voornemen vanaf 
donderdag 20 december 2007 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de sector ruimte, gemeentelijke locatie in Lim-
men. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan 
een ieder schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het 
voornemen.
De zienswijzen kunnen worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
postbus 1301, 1900 BH Castricum.

bekendmaking gOedkeuring bestem-
mingsplan ‘bOekel 7 en 8 akerslOOt’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bij besluit van 5 december 
2007( nummer 07-71773) het bestemmingsplan ‘Boe-
kel 7 en 8’ hebben goedgekeurd. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een stuk 
grond dat gelegen is in het Landelijk gebied van Cas-
tricum ten noorden van de kern Akersloot en omvat de 
percelen Boekel 7, 7a en 8 te Akersloot. Het plan heeft 
tot doel de ruimtelijke situatie ter plekke te verbeteren. 
Het betreft vervangende nieuwbouw van 3 woningen. 
Het bestemmingsplan is op 27 september 2007 gewij-
zigd vastgesteld door de gemeenteraad van Castricum. 
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bijbehoren-
de bestemmingsplan ligt met ingang van 20 december 
2007 gedurende zes weken ter inzage in het gemeente-
lijke locatie, sector ruimte, aan de Zonnedauw 4 te Lim-
men. Inzage buiten kantooruren is mogelijk na afspraak 
met de heer B. Visser 0251-661153. 
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden 
die tijdig op grond van artikel 27 eerste of tweede lid 
van de WRO bedenkingen bij Gedeputeerde Staten 
hebben ingediend, alsmede door belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be-
denkingen overeenkomstig artikel 27 eerste of tweede 

lid van de WRO naar voren te hebben gebracht. Beroep 
dient te worden ingesteld bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn  
kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om 
voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan 
de afdeling respectievelijk de voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

vaststelling beleidsregels winterver-
vOer de wOude
Het college heeft op 4 december 2007 de Beleidsregels 
wintervervoer de Woude vastgesteld. Deze regels zijn 
een nadere uitwerking van de Algemene subsidiever-
ordening. Met behulp van deze regels bepaalt het col-
lege de hoogte van de subsidie voor bekostiging van 
het wintervervoer. Deze subsidie kan door stichting De 
Winterbus aangevraagd worden en is bedoeld voor het 
vervoer van leerlingen vanaf de Woude naar de Vinc-
kenhuijsenschool in Graft-De Rijp gedurende de maan-
den november tot en met maart van elk schooljaar.
Ter inzage
De beleidsregels liggen vanaf de datum van deze publi-
catie gedurende een week ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis in Castricum (Raadhuisplein 1).
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met me-
vrouw V.I. Massée (afd. Maatschappelijke Ontwikke-
ling)  tel. (0251) 661 296, e-mail: massee@castricum.nl

verOrdening wmO 2008 en besluit 
wmO 2008
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat zij het Besluit voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning gemeente Castricum 2008 hebben 
vastgesteld en de gemeenteraad in zijn vergadering van 
19 december 2007 de Verordening voorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Castricum 2008 
heeft vastgesteld. 
In de verordening wordt bepaald wanneer inwoners 
voor een voorziening op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning in aanmerking kunnen komen, 
indien zij beperkingen ondervinden bij het wonen, ver-
voer, verplaatsen en bij het huishouden. De wijziging 
in de verordening betreft een uitstelbepaling voor het 
uitvoeren van de Operatie Herindicatie. 
In het besluit zijn de hoogte van de bedragen en eigen 
bijdragen vastgelegd voor voorzieningen die in het ka-
der van de verordening kunnen worden verstrekt. De 
wijziging in het besluit heeft betrekking op de hoogte 
van de persoonsgebonden budgetten voor de voorzie-
ning hulp bij het huishouden.
De gewijzigde verordening en het gewijzigde besluit tre-
den in werking op 1 januari 2008.
De verordening en het besluit liggen voor een ieder 
kosteloos ter inzage bij de informatie-balie van het ge-
meentehuis van Castricum en in de gemeentelijke loca-
tie in Limmen. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de 
heer D. Bruijn, (0251) 66 11 22. 
Binnen zes weken na datum van deze publicatie van 
deze besluiten, kunnen belanghebbenden schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Castricum, Adres: Postbus 
1301, 1900 BH  CASTRICUM.

beleidsregels standplaatsen
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt op 
grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht be-
kend dat zij op 11 december 2007 heeft besloten om:
de Beleidsregels Standplaatsen vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van het Besluit nadere regels 
standplaatsen 2003. In de beleidsregels zijn wijzigingen 
opgenomen m.b.t. :
. de standplaatslocaties
. de wachtlijst
. het aantal in te nemen standplaatsen op een stand-
plaatslocatie.
Bovengenoemde beleidsregels treden in werking op 27 
december 2007 en liggen vanaf die datum voor een ie-
der ter inzage bij de informatiebalie van het gemeen-
tehuis van Castricum. Inlichtingen over de verordening 
kunt u krijgen bij afdeling BMO (0251)  661303


