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Nieuwjaarsknal luidt 
rugbyjubileum CAS in
Castricum - Met een kanonsklap ging voor de Castricumse 
Rugby Club het jaar 2008 van start. De traditionele nieuw-
jaarswedstrijd kon vervolgens beginnen en op het veld troffen 
oude coryfeeën en de jongere garde van het Driede elkaar. “Er 
ontspon zich een aardige strijd, die in de slotfase toch leidde 
tot een 10 – 10 gelijkspel”, aldus referee Mats Marcker junior.

Ter gelegenheid van het 40-ja-
rig jubileum werd een wedstrijd 
uitgeschreven om het pad van 
parkeerterrein tot tribune op 
Wouterland een naam te ge-
ven. Uit de vele inzendingen 
werd zeer toepasselijk het Mats 
Marcker Sr. Laantje gekozen. 
De heer Marcker was vrijwel 
vanaf het begin zeer actief bij 
de rugbyclub, waar alle zes zijn 
zoons hebben gespeeld en ook 
alle verdere familie nauw bij de 
club betrokken was en nog is. 
Op zijn zeventigste verjaardag 
werd hij geridderd en hij was 
na oprichter Cees Kabel het 
tweede Erelid van CAS RC. In 
januari 2005 overleed hij. Onder 

toeziend oog van alle kinderen 
en vele (oude) bekenden van de 
rugbyclub onthulde mevrouw 
Marcker het straatnaambord 
samen met voorzitter Mart Kat, 
gevolgd door een luid applaus 
en een hoera.

Komend weekend wordt de com-
petitie hervat. Het eerste team 
speelt zaterdag 5 januari in Den 
Haag tegen HRC. Zondag komen 
alleen de Shadows en de Ladies 
in actie. Zij reizen af naar Fries-
land (Faenster) en Groningen 
(Hanze Ladies). Zondag 13 janu-
ari zijn er vier thuiswedstrijden te 
zien op Wouterland. (Foto: Giel 
de Reus).

Bakkum - Klokslag 14.00 uur renden jong en oud en afkomstig uit de gehle regio op nieuwjaarsdag het 
frisse zeewater in voor de traditionele nieuwjaarsduik. Een betere remedie tegen een kater is er immers niet. 
Een van de oudse deelnemers was de zeventig al lang gepasseerd. Zijn leeftijd weerhield hem er niet van 
om in de koude Noordzee te springen. Er waren ook kindertjes die in huilen uitbarstten, omdat zij er de lol 
echt niet van konden inzien. Maar het gros genoot. (Foto: Giel de Reus).

Frisse start...

Oplevering Cieweg
Castricum - De oplevering van de nieuwe Cieweg is feestelijk ver-
lopen en het gerenoveerde speelveld aan Het Korte Land is nu of-
ficieel ingebruikgenomen. De wethouders Hommes en Hes waren 
aanwezig en kinderen van de Toermalijn zorgden voor muziek. 

Sinds 8 oktober 2007 is de ge-
meente bezig geweest met de 
herinrichting van de Cieweg, in-
clusief trottoirs, parkeerhavens 
en groenvoorziening. De brede 
asfaltweg van negen meter is nu 
vijf meter breed. Aan weerszijden 
zijn de licht verhoogde fietsstro-

ken via een geleideband overrijd-
baar voor gemotoriseerd verkeer, 
indien nodig. Het verkeer op de 
Cieweg, waar nu een maximum 
van 50 km/uur geldt, heeft nu 
voorrang op de zijwegen. De zij-
wegen houden een limiet van 30 
km/uur.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 5 januari 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst m.m.v. cantorij. 
Voorganger pastor B. Schipper.
Zo. 6 januari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastor E. Balcueva.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 5 januari 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 6 januari 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met sa-
menzang. Voorganger pastor B. 
Schipper.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 6 januari: Dorpskerk 10.00 
uur: Geen dienst. 
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
D. van Arkel. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door Radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 6 januari 10.00 uur: Auke 
van Slooten uit Zwolle. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 

peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 6 januari 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Geen diensten ontvangen.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 6 januari 10.00 uur: Ds. v.d. 
Wind. Nieuwjaarsreceptie.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 5 januari 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 6 januari 10.00 uur: Commu-
nieviering met alle koren. Voor-
ganger pastor W. van Schie.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Geen diensten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 4 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 5 januari 19.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 6 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang en 
kinderkerk en jongerengroep 
met koffiedrinken in de Klop.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

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, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek 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, Churchill-
plein, Akersloot, tel. 0251-312122. 
Openingstijden van 8.30-12.30 
uur en van 13.30-17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, 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. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters en mw. A. 
Wielinga, Laan van Albertshoeve 
140, tel. 654345. Uitsluitend klei-
ne huisdieren. 
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 formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum.

Kerkdiensten

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

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. Coppoolse 31 de-
cember t/m 4 januari; dr. Doek-
sen en dr. Tromp 31 december 
t/m 4 januari, dr. Mohammadnia 
31 december t/m 4 januari.

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Hoogste bedrag ooit, ontvan-
gen door Hospice EL Ombù
Castricum - Nog nooit in zijn al meer dan tien jaar beklede 
voorzittersfunctie van de Stichting Het Hospice in Beverwijk 
heeft Simon Broersen zo’n groot bedrag in onvangst mogen 
nemen.

Vrijdagmorgen 21 december, op 
het strand van Castricum, zo’ n 
150 meter voorbij paal 47, kwam 
Bert Zonneveld aanrijden met 
zijn trekkertje en in zijn handen, 
op een van het strand gestruind 
groot stuk hout, met daarop een 
bedrag geschilderd van 47.152,60 
euro. Dit is het totaalbedrag dat 
met het project ‘de Tafel van 23’ 
is bijeengebracht via sponsoring, 
donaties en de verkoop van de 
boeken. Het grootste gedeelte 

van de opbrengst kwam voort 
uit de veiling van de tot kunst-
werken gemaakte tafelbaden 
van restaurant Blinckers. De 
bouw van van de Vierde Kamer 
voor het Hospice in Beverwijk is 
daarmee begonnen. Medio 2008 
zullen er dan vier terminaal zieke 
bewoners als gast kunnen wor-
den ontvangen dankzij de niet 
aflatende inzet van álle betrok-
kenen bij het project ‘De Tafel 
van 23’.

Vlnr: Simon Broersen, voorzitter Stichting Hospice Beverwijk, Pé Zon-
neveld, één van de kunstenaars, Tineke Zonneveld, organisatie, Bert 
Zonneveld, initiatiefnemer, Guus van der Schaaf, één van de kunste-
naars.

Oud-Castricum zoekt foto’s van sneeuw en ijs
Castricum - De Werkgroep Oud-
Castricum is voor een nieuwe ex-
positie op zoek naar foto’s, die in 
vroegere jaren in Castricum zijn 
gemaakt ten tijde van sneeuw 
en ijs. Dit kunnen bijvoorbeeld 
straatbeelden zijn of plaatjes die 
met schaatsen zijn geschoten. 
Het handigste is dat de foto’s bij 
de Duynkant worden bezorgd tij-
dens de open dag van de werk-
groep op 6 januari, waar de foto’s 
direct gescand kunnen worden. 
Mocht men de werkgroep op 
een andere manier hiermee van 
dienst kunnen zijn, neem dan 
even contact op met Arend Bron 
(tel. 656759).
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Op het podium dagen de drie 
muzikanten – Bart Lelievelt (ac-
cordeon/zang), Gerard Schoren 
(contrabas/zang) en Anneke 

Frankenberg (viool/zang) elkaar 
uit tot virtuoos samenspel en 
adembenemende improvisaties. 
Ze laten het publiek horen dat 

het Charivari trio een onweer-
staanbare mix is van een klassiek 
strijktrio, een jazzorkest en een 
volksmuziekgroep. Overigens 
trad Anneke Frankenberg al eer-
der op bij Toonbeeld en wel tij-
dens de laatste bijeenkomst van 
het seizoen 2006/07. Ze maakte 
toen deel uit van het al 
even sprankelende quar-
tet Csókolom.
Het concert op zondag 
13 januari begint om 
11.30 uur en eindigt te-
gen 13.30 uur. Plaats: 
aula Toonbeeld, Jan van 

Nassasaustraat 6. Toegang: 9,50 
euro, cjp/65+ 8,00 euro, kinderen 
4,00 euro; met een abonnement 
15% korting. (Kijk voor de vol-
ledige reeks concerten op www.
toon beeld.tv onder ‘culturele 
werkgroep’ en dan bij ‘concer-
ten’!)

Avienna
Het zag er naar uit dat we een witte kerst en een elfste-
dentocht zouden krijgen, maar we werden lekker gemaakt 
met een dode mus (of kalkoen).  Zelfs mijn enige jaarlijkse 
houvast liet het dit jaar afweten: Home Alone was met 
kerstmis niet op TV. En nu is het gefeest alweer voorbij. 
Blut, moe, dik en een kater; december 2007 is nog slechts 
een herinnering. Mijn kerst was kerststalrijk. M’n familie 
nam me mee naar een tentoonstelling van kerststallen. Die 
dingen zijn ontzettend duur en een blijvende hype, ide-
aal om ooit in te beleggen. Ook ben ik naar een levende 
kerststal gegaan. Heel educatief, ik weet nu bijvoorbeeld 
dat niets zo erg stinkt als een ezel. Arm Jezusbabytje, lo-
gisch dat hij moest huilen. Naast de slechte geur was ook 
de stemming van de toeschouwende mensen opvallend 
slecht, ik heb veel gestreste gezichten gezien. Voor mij is 
kerst the most wonderful time of the year, maar velen zien 
het slechts als een verplicht gezellig samenzijn waarbij je je 
vol moet eten. En daaraan vooraf gaan natuurlijk die ver-
velende boodschappen in overvolle winkels, ook niet echt 
goed voor je gemoedstoestand. Gelukkig had Albert het 
ons dit jaar gemakkelijk gemaakt met luxe kant-en-klaar 
kerstmenu’s, bedankt daarvoor. Nu nog een paar dagen 
bijkomen en dan beginnen de meeste mensen weer aan 
hun werk of studie. Maar ik niet hoor. Ik heb namelijk 6 
weken kerstvakantie. Dus heb ik nog even de tijd om na 
te genieten van de mooiste dagen van het jaar. Met restjes 
tulband op mijn schoot, kapotgedraaide kerstnummers op 
de achtergrond en een uitgevallen kerstboom aan mijn zij-
de zit ik tot 5 februari op de bank, Home Alone te kijken.

Anouk

BumrushRadio organiseert 
een groot HipHop event 
Castricum - Al langer dan drie jaar actief als radioshow en on-
geveer net zo lang bezig met het organiseren van de verschil-
lende feesten. In 2008 wil BumrushRadio dit nog even beter 
aanpakken en begint daarom het jaar goed met een HipHop 
event genaamd: Rap Renegades in Poppodium P60 te Amstel-
veen. “Met een line-up die er niet om liegt”, zoals Midnight, de 
host en DJ van BumrushRadio, zelf zegt. 

Er is tegenwoordig zoveel aan-
bod van feesten en events dat 
het soms moeilijk is om met iets 
nieuws te komen maar met zo-
veel liefde voor de hele HipHop 
cultuur is er toch geen houden 
aan en kwam Midnight toch met 
een concept naar voren. Hij wil-
de artiesten op laten treden die 
al bezig zijn sinds het eerste uur 
maar die toch nog steeds zeer 
actief zijn met het maken van 
muziek en optreden. Ook wilde 
hij een combinatie van Ameri-
kaanse en Nederlandse arties-
ten. “Ik wil de oude garde iets 
geven waar zij mee opgegroeid 
zijn en de nieuwe generatie laten 
zien en horen watvoor ontwik-
kelingen de oude garde heeft 
doorstaan”, aldus Midnight. Het 
event dat zaterdag 12 januari van 
22:00-04:00 in bovengenoemde 
locatie plaats zal gaan vinden bijt 
dj Sniper de spits af achter de 
draaitafels.

Sharpshootaz is hierna de eerste 
groep die het podium zal betre-
den. MC’s Nitric en Raw-G zor-
gen voor de raps en dj’s Excalibur 
en NME voor de nodige beats 
en scratches. Boomoperators 
volgen hierna met hun perfor-
mance. Rescue en Kid Sundance 
komen beide uit Eindhoven en 
hebben wat HipHop betreft de 
hele ontwikkeling in Neder-
land mee mogen maken. Zoals 
beloofd ook een Amerikaanse 
artiest, en wel Donald D. De uit 
The Bronx (NYC). In de eerste 
uitzending van BumrushRadio in 
2008 worden er tickets voor dit 
event weggegeven en zullen er 
verschillende nummers van bo-
vengenoemde artiesten gedraaid 
worden. Ook kansmaken op gra-
tis entree voor dit event, luister 
dan zondag 6 januari van 20:00-
22:00 naar radio Castricum105. 
Voor meer info en live internet-
stream: www.bumrushradio.com 

Donald D (USA)

Zondagmiddagconcert 
Castricum - Arien Blees, sopraan, en Tom van Brederode, bari-
ton, op de piano begeleidt door Muriel van Zwet en Jan Boogers 
geven op zondag 13 januari een concert in de dorpskerk van 
Castricum, Kerkpad 1. Het concert vangt aan om 14.30 uur.

Het programma is zeer gevari-
eerd en interessant vanwege de 
mengeling van bekende en min-
der bekende liederen en aria’s. 
Arien Blees en Muriel van Zwet 
vormen sinds 1995 een enthou-
siast amateurduo dat regelma-
tig samen optreedt. Arien wordt 
daarnaast vaak gevraagd als 
soliste in kerkdiensten en Muriel 
geeft sinds kort recitals, onder 
andere afgelopen november in 
Limburg. Hun vaste coach is de 
bas René van Sluis uit Heems-
kerk. Tom van Brederode is leer-
ling van Paul Hameleers en Ken 
Gould. De laatste jaren wordt hij 

gecoacht door Deborah Pardy. 
Hij vormt een vast duo met Jan 
Boogers. Naast zijn optredens 
als zanger, dirigeert hij de R.K. 
Cantorij van de Pancratiuskerk in 
Castricum. Jan Boogers ontving 
zijn opleiding aan het vroegere 
Muzieklyceum in Amsterdam 
– nu gefuseerd met het Amster-
dams Conservatorium - en geniet 
bekendheid in de wijde  omge-
ving van Castricum als organist, 
pianist, koorleider en begeleider 
van koren. De toegang tot het 
concert is gratis. Er zal een deur-
collecte gehouden worden ter 
dekking van de onkosten. Nieuwjaars-

soos
Castricum - Op 6 januari zal een 
nieuwjaarssoos georganiseerd 
worden in Discovery. Sfeervolle 
muziek en lekkere hapjes maken 
deel uit van deze speciale Soos. 
Vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur zijn 
mensen met én zonder beper-
king uitgenodigd voor De Soos 
in Discovery. De Soos wordt elke 
eerste zondag van de maand ge-
houden. Discovery is te vinden in 
de Dorpsstraat 2a in Castricum, 
schuin tegenover het station. 
Discovery is toegankelijk voor 
rolstoelen.

Psychobilly 
in ‘Bukkerij’
Regio - In het kader van haar 
strijd voor een nieuwe locatie 
voor het poppodium in Cas-
tricum zal de Bakkerij in dit 
nieuwe jaar wederom veel van 
zich laten horen. Maandelijks 
zal de Bakkerij bijvoorbeeld 
onder de naam: ‘De Bukkerij’ 
in de Buk Buk in Heiloo live-
muziekavonden organiseren. 
Zaterdag 12 januari wordt het 
spits afgebeten met een ver-
rassende muzikale program-
mering.

Er wordt een live psychobilly-
avond georganiseerd met de 
bands Mezcaline en Riptide. 
Deze muzikale stijl is een ver-
snelde versie van rockabilly en 
rock ‘n roll, vaak met invloeden 
van blues, surf, punk (-rock) en 
soms zelfs hardcore of metal. 
Psychobilly wordt gekenmerkt 
door rauwe zang, scheurende 
gitaren, pompende drums, en, 
het meest kenmerkend, door de 
supersnel slappende contrabas. 
Deze combinatie zorgt steevast 
voor wervelende dynamische 
shows waar het publiek niet 
stil kan blijven zitten. De ‘slap-
dancende’ liefhebbers van deze 
muziek te herkennen aan hun 
lange kuiven en bakkebaarden 
vormen vaak een pit waar me-
nigeen uiteindelijk in belandt. 
Buk Buk is te vinden aan de 
Pastoor van Muijenweg in Hei-
loo. De zaal zal open gaan om 
21.00 uur en de entree zal vier 
euro bedragen.

Zondagconcert Toonbeeld
Optreden Charivari trio 
Castricum - Het Charivari trio zingt en speelt op viool, accor-
deon en contrabas muziek van Roemenië tot Venezuela. Be-
werkingen van authentieke Zuid-Amerikaanse en Oost-Euro-
pese volksmuziek worden afgewisseld met eigen composities. 
Cubaanse begrafenisdansen worden vermengd met nieuwe 
Nederlandse zigeunermuziek en Roemeense drinkliederen.
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze 
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van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
wij dit gemakkelijker verwerken. 
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Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Zwerfafvalpakker
Het bericht betreffende de heer Zonneveld uit Bakkum afgelopen week 
met lof voor zijn zwerfafvalactie deed mij onwillekeurig terugdenken 
aan een soortgelijke actie die al jaren van toepassing is in Phoenix, 
Arizona waar mijn kinderen wonen en ik zelf eveneens jaren verbleef.
Een deel van diezelfde stad Phoenix staat namelijk bekend als Sun 
City en dan nog wel uitgebreid tot Sun City West en Sun City East. De 
betreffende plaatsen zijn uniek omdat er uitsluitend oudere 45 plus-
sers wonen.
Een groot deel van diezelfde bevolking verzorgt al jarenlang het ruimen 
van straatafval met daarbij een keurig opgesteld programma voor ac-
tieve medewerkers waar mijn ex-baas die daar ook woont regelmatig 
aan deelneemt. Mogelijk tezijnertijd een ‘Sun City’ Bakkum?
Pete Homburg

Burgerlijke stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-12-2007: Teun, zoon van 
Th.J.Jonker en S.C. Lute, geboren 
te Castricum.
17-12-2007: Annelotte Jacoba 
Maria, dochter van R.E. Renc-
kens en C.L.M. Putter, geboren te 
Beverwijk.
22-12-2007: Denise Helena Ma-
ria, dochter van R.W.N. Sprenke-
ling en M.M. Veldt, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
18-12-2007: Sten, zoon van P.J. 
van der Eng en D.H.J. Postma, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
13-12-2007: Rosanna Ashley, 
dochter van S. Plantenga en M.J. 
Pieterse, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken- en partner-
schapsregistraties:
18-12-2007: Fens, Petrus C. en 
Jagers, Petronella M.J.G.M., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
15-12-2007: du Croix, André J., 
oud 66 jaar, gehuwd met M.E. 
Moes, overleden te Bergen. 
16-12-2007: van Diepen, Marga-
retha M.G., oud 83 jaar, gehuwd 
geweest met H.G.J. Linden, over-
leden te Alkmaar.
18-12-2007: de Thouars, Henri, 
oud 87 jaar, gehuwd geweest 
met M. Meijn, overleden te Be-
verwijk.
20-12-2007: Koper, Simon, oud 
79 jaar, gehuwd met P.M. Piro-
vano, overleden te Heemskerk.
18-12-2007: de Winter, Adelber-
tus, oud 59 jaar, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Limmen:
14-12-2007: Beentjes, Cornelia 
A., oud 92 jaar, gehuwd geweest 
met W.C. Wokke, overleden te 
Limmen.
21-12-2007: Rutte, Dieuwertje 
A.L., oud 93 jaar, gehuwd ge-
weest met W.M.J. Kuilman, over-
leden te Limmen.

Wie heeft Kiki gezien?
Castricum - Sinds maandag 10 december wordt in de omgeving van 
de Hoornbloem te Castricum onze dertien jaar oude schildpadpoes, 
met de kleuren oranje, zwart vermist. Haar roepnaam is Kiki. Wie 
haar gezien heeft kan contact opnemen met de heer Opdam, tel. 06-
53822496, email: ropdam@rd.com.

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

Vermist:
Kater, ongecastreerd, zwart, witte 
bef, dik, knikje in staart, Roxy, ca. 
2 jr. Het Achtkant, Limmen.

Gevonden:  
Dijk en Duin, Bakkum: zwartwitte 
gecastreerde kater met hangend 
oor. De Loet Castricum: zwart 
kipje met bruine kraag. Thalia, 
Limmen: zwarte kater, grote witte 
bef, witte ‘vlam’ over neus, hoge 
witte achterpoten, half kokertje.

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

Fruns-bord van muur gerukt
In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 december hebben tot nu 
toe nog onbekenden het unieke handgemaakte lichtblauwe Fruns-re-
clamebord van het bedrijfspand aan de Verlegde Overtoom gerukt. Éen 
deeltje is op de muur achtergebleven, de rest werd zondagochtend 
vroeg verderop in de straat teruggevonden. Het is triest dat bepaalde 
personen hier zo mee om moeten gaan. Het is reeds gemeld bij de 
politie. Mochten er getuigen zijn van dit dan kunnen die zich melden bij 
de politie of bij Fruns.tel: 06-51046044. Wynzen Pauzenga.

Voordelige rijbewijs-
keuring voor 70-plussers
Castricum - Vanaf 70 jaar is een medische keuring verplicht 
voor verlenging van het rijbewijs. Met ingang van dinsdag 8 
januari zullen er iedere tweede dinsdagochtend van de maand 
voordelige rijbewijskeuringen worden aangeboden bij de 
Stichting Welzijn Castricum in gebouw Geesterhage.

Gitaarcursus bij Toonbeeld
Castricum - De nieuwe cursus ‘Popsongs spelen op gitaar’ 
voor volwassenen start op maandag 14 januari. Het is een 
korte cursus van elf lessen op de maandagavond van 19.15 tot 
20.00 uur, gegeven door Lex van Amsterdam. 

Cursisten kunnen hun eigen 
spelniveau aangeven op een 
vragenformulier dat wordt toe-
gezonden. Aan de hand van deze 
formulieren wordt bepaald of de 
lessen zullen starten op begin-
ner- of gevorderdenniveau. 
De lesinhoud zal uit de volgende 
onderdelen bestaan: het leren 
spelen van akkoorden, ritme aan-
slag en andere aanslagmanieren. 
In de lessen zal ook ruimte zijn 
voor het behandelen van pop-
songs die door de cursisten zelf 
ingebracht worden. Als men niet 
in het bezit is van een instrument 

is het mogelijk via Toonbeeld 
een geschikt instrument aan te 
schaffen of te huren. De kosten 
van de cursus bedragen 64,50 
euro bij deelnamen van minimaal 
tien personen. 

De lessen vinden plaats in Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 te 
Castricum. Er is nog ruimte voor 
enkele deelnemers en aanmel-
den is mogelijk door middel van 
het invullen van een aanmel-
dingskaartje bij Toonbeeld tij-
dens kantooruren vanaf 7 januari 
of via www.toonbeeld.tv.

De keuringen worden uitgevoerd 
door een BIG-geregistreerde 
keuringsarts, conform de richtlij-
nen van het CBR (Centraal Bu-
reau Rijvaardigheid), tegen een 
tarief van 30,00.
Voordat men naar de keuring 
komt moet men eerst bij de ge-
meente een Eigen Verklaring 
formulier halen en dat formulier 
invullen. Verder moet naar de 
keuring worden meegenomen: 
een potje urine en een lijstje 
waarop de medicijnen staan die 
men gebruikt.
Aangeraden wordt om voor de 
keuring door de opticien de bril 
te laten controleren. Omdat de 
beoordeling van de Eigen Ver-
klaring door het CBR twee à 

drie maanden kan duren, wordt 
geadviseerd om vier tot zes 
maanden voor het aflopen van 
de geldigheid van het rijbewijs 
een afspraak te maken voor een 
keuring. 
Ook personen die jonger dan 70 
jaar zijn en die om medische re-
denen gekeurd moeten worden 
voor verlenging van het rijbe-
wijs B/E en groot rijbewijs (met 
uitzondering van beroepschauf-
feurs) kunnen bij de St. Welzijn 
terecht. De keuring kost dan 
35,00 euro.
Voor meer informatie: St. Welzijn 
Castricum, sector ouderenwerk, 
tel. 0251 658585 / 656956. Voor 
aanmelding: 0251-231793 (bel-
len tussen 14.00 en 17.00 uur).
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Zesde editie Decorade;

Hedendaagse en oude kunst én 
antiekfair in Château Marquette

Op de beurs treft men geen 
massaproducten aan, maar ori-
ginele objecten. De stands la-
ten allerlei fraaie kunstobjecten 
en antiek zien, zoals beelden 
en sculpturen, glas, keramiek, 
stijlvolle oude meubelen, kleine 
antieke objecten, sieraden en 
schilderijen. Deelnemers zijn 
verschillende antiquairs, beel-
dend kunstenaars, kunstgaleries 
en kunsthandelaars. De bezoe-
kers kunnen zo’n 35 exposanten 
verwachten afkomstig uit bin-
nen- en buitenland, waaronder 
enkele nieuwe deelnemers met 
bijzondere schilderijen, klokken, 
muziekinstrumenten, antiek zil-
ver en kristal, tafelobjecten en 
sieraden. 

Er is abstract en figuratief werk 
te koop in allerlei technieken 
en stijlen. Er worden beelden 
en sculpturen aangeboden van 
steen, brons en keramiek, er zijn 
allerlei glasobjecten, porselein, 
keramiek, Hollands aardewerk 
en ook een grote collectie antiek 
serviesgoed. De meubelstukken 
zijn afkomstig uit verschillende 
perioden zoals Biedermeier, Vic-
toriaans, Art Deco, Empire en ga 
zo nog maar even door. Verder 
kan men rekenen op een grote 
collectie klokken in diverse stij-
len en vormen, er zijn koperen, 
zilveren en gebruiksvoorwerpen 
van tin. De sieraden zijn antiek, 
maar ook hedendaagse sieraden 
zijn ruim vertegenwoordigd. Wie 
graag voorwerpen verzamelt kan 

een keuze maken uit allerlei klei-
ne objecten; van pillendoosjes 
tot vingerhoedjes en van speld-
jes tot parfumflesjes. Voor alle 
aangeboden kunstwerken geldt 
dat zij van een professioneel 
gehalte zijn, het antiek is van 
1945 en ouder, de edelmetalen 
voorwerpen voldoen aan de Rijks 
Waarborgregeling en de houten 
objecten zijn maximaal voor 40% 
gerestaureerd, exclusief de stof-
fering. Alles over het restaureren 
van meubelen en kunst komt 
men te weten bij de stand van 
veerschillende restaurateurs. 

Ook het kunstmagazine Palet is 
op de beurs weer van de partij. 
Iedere bezoeker ontvangt bij de 

stand van Uitgeverij Arti het Palet 
Kunstmagazine ter waarde van 
6,25 euro geheel gratis zolang de 
voorraad strekt. 
Wie even uit wil blazen kan een 
kopje koffie drinken in de biblio-
theek van het historische kasteel 
en voor iets sterkers kan men 
terecht in de stijlvolle lounge. Na 
het bezoek aan de beurs kan men 
genieten van de prachtige omge-
ving van Château Marquette.

De Decorade is geopend op vrij-
dag van 19.00 tot 22.00 uur, za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. De entree is 7,50/6,00 
euro, kinderen tot zestien jaar 
mogen onder begeleiding gratis 
naar binnen. Honden hebben 
geen toegang. Château Mar-
quette is te vinden aan de Mar-
quettelaan 34 in Heemskerk. 
Men kan in de directe omgeving 
gratis parkeren. Ook is Château 
Marquette per openbaar vervoer 
goed bereikbaar. 

Heemskerk – Voor de zesde keer wordt de sfeervolle Deco-
rade georganiseerd in de schitterende ambiance van Château 
Maquette in Heemskerk. Hier wordt van vrijdag 4 tot en met 
zondag 6 januari hedendaagse en oude kunst te koop aange-
boden én een grote collectie origineel antiek. Wie op zoek is 
naar unieke voorwerpen kan hier volledig zijn hart ophalen. 

Drogisterij Vaalburg sluit, 
de speelgoedwinkel blijft 

Martin en Matty Vaalburg vóór de geraniums in hun tuin. Op vrijdag 
11 en zaterdag 12 januari zijn zij in de winkel aanwezig om afscheid te 
nemen van alle vaste klanten. 

“Ik kocht eerst speelgoed bij 
Vaalburg en nu ben ik al toe aan 
antirimpelcrème”, is een andere 
reactie van een klant. Want dro-
gisterij Vaalburg kent een lange 
geschiedenis. Martin Vaalburg, 
die al 49 jaar geleden in de 
winkel van zijn vader begon te 
werken, vertelt: “De winkel werd 

geopend in 1938 met levens-
middelen. Langzaam maar zeker 
werd het assortiment uitgebreid 
met huishoudelijke artikelen die 
gewoon een plaatsje kregen 
bij de levensmiddelen. Dat kon 
toen nog. In de jaren ’70 volgde 
een echte overstap naar huis-
houdelijke artikelen en cam-

pingartikelen.” Uiteindelijk werd 
Vaalburg een soort warenhuis 
met een drogisterij waar Martin 
en zijn vrouw Matty aan het roer 
stonden en een speelgoedwin-
kel waar zus Ineke Vaalburg nog 
steeds de scepter zwaait. 
Toen in de jaren ’80 de home-
opathie en voedingssupplemen-
ten een rol van betekenis gingen 
spelen, sprong Martin direct op 
deze ontwikkeling in. De huis-
houdelijke artikelen werden 
door de uitbreiding van de dro-
gisterij verdrongen. 

“Voor ons betekende de op-
komst van de homeopathie dat 
we allerlei cursussen gingen 
volgen om mensen op deskun-

Castricum – Een van de laatste buurtwinkels van Castricum 
staat op het punt te verdwijnen. Tenminste, drogisterij Vaal-
burg sluit de deuren op 12 januari terwijl de speelgoedafde-
ling Top1Toys nog even blijft. Het succes van Vaalburg ligt 
ongetwijfeld in de combinatie van de sfeer van vroeger en 
de kennis van vandaag. Reacties van klanten zijn hartver-
warmend. “Bedankt dat jullie 51 jaar lang zo goed voor mij 
en mijn gezin hebben gezorgd. Ik vind het vreselijk dat jullie 
ophouden te bestaan”, zo is op een van de bedankkaartjes 
te lezen.

dige wijze van advies te kunnen 
voorzien”, vertelt Matty. “Dat is 
het ook het mooie van het vak. 
Dat je mensen echt kunt helpen, 
al wilden we nooit op de stoel 
van de huisarts zitten. Opvallend 
is dat het vooral vlak voor het 
weekend druk is, omdat mensen 
met een gerust hart het week-
end in willen gaan. Als wij hen 
hielpen of doorverwezen zon-
der iets te verkopen, kwam zo’n 
klant later soms langs met een 
doos chocolade uit dank.”  

Een apart verhaal vormt het 
personeel van Vaalburg. Martin: 
“Tilly kwam 31 jaar geleden bij 
ons werken en zij is nooit meer 
weggegaan. Dat geldt ook voor 
Tiny, al 25 jaar onderdeel van 
het team, Alice die sinds dertien 
jaar bij ons werkt en Clasien, nu 
vijf jaar in dienst. Het succes van 
onze winkel hebben we ook ze-
ker aan hen te danken vanwege 
hun uitgebreide productenken-
nis en klantvriendelijkheid.” De 
kroon op het werk noemt Martin 
de ‘Super Award’ die aan Vaal-
burg in 2003 werd uitgereikt in 
de categorie kennis en advies. 
“We zijn verschillende malen in 
het geheim bezocht en werden 
op dat gebied als beste van Ne-
derland bevonden.” En verdwijnt 
al die kennis met de sluiting 
van de drogisterij? “Nee hoor, 
die neemt ons team mee naar 
drogisterij Visser die een win-

kel opent in de Burgemeester 
Mooijstraat.” Ondertussen is het 
gezellig druk in de winkel. “Dit 
is een winkel waar nog gelachen 
wordt”, roept een van de klanten 
met een brede grijns. 
Bij het vijftigjarige jubileum van 
de zaak verraste de buurt Martin 
en Matty met een grote ereboog 
compleet met ballonnen en ver-
wijzing vanaf het NS-station. 
Martin: “Achteraf heb ik spijt dat 
ik niet alles wat we hier hebben 
meegemaakt heb opgeschreven. 
Hele leuke en grappige gebeur-
tenissen, maar natuurlijk ook 
momenten van medeleven, bij 
ziekte of een sterfgeval.” 

Martin werkt nu nog voor 100% 
mee in het bedrijf, Matty springt 
alleen nog bij drukte in. “Ik ben 
in mijn vrije tijd gaan schrijven”, 
zegt zij. “Toen onze oudste klein-
dochter werd geboren, ben ik 
begonnen mijn levensverhaal op 
papier te zetten en daar ben ik 
nu bijna mee klaar.” Martin gaat 
zich in de toekomst bezighouden 
met tuinieren, het opknappen 
van oldtimers, hij is gevraagd 
voorzitter te worden bij FCC en 
er is een caravan aangeschaft. 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 
januari zijn Martin en Matty 
Vaalburg de gehele dag in de 
winkel aanwezig om alle klanten 
voor de laatste keer de hand te 
schudden. En de speelgoedwin-
kel Top1Toys blijft nog even.  

Leren levensverhaal schrijven
Limmen - Dinsdagmiddag 8 ja-
nuari start om 14.00 uur de cur-
sus (levens)verhalen schrijven. In 
negen middagen, één maal in de 
veertien dagen, wordt gewerkt 
aan de techniek van een (levens) 
verhaal schrijven. Aan de hand 
van schrijfopdrachten worden 
schrijftechnieken geslepen. Hoe 
is de mechaniek van een ver-
haal? Wat is de brandstof van 

de spanning, de levensadem van 
personages? Hoe krijgt inhoud 
waarde? Hoe wordt een verhaal 
opgebouwd? Hoe vertel je eigen 
ervaringen zo, dat het spannend 
is voor anderen? Maar er ook 
wordt gekeken naar ieders eigen 
stijl en mogelijkheden. Voor meer 
informatie: 072-5332418 of kijk 
op de website www.margreet-
schouwenaar.nl.  
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Ansichtkaartenbeurs
Akersloot - Zaterdag 5 januari organiseert de Nederlandse 
Vereniging van Prentbriefkaartenverzamelaars voor de 31e 
keer een ansichtkaartenbeurs in Motel Akersloot van 10.00 
tot 14.30 uur.

Vele honderdduizenden oude 
ansichtkaarten, waaronder 
stads- en dorpsgezichten, buurt-
schappen van voor 1900 tot 1960, 
waarvan die van 1906 met de 
hand ingekleurd zijn, kan men bij 
de standhouders aantreffen. Het 
betreft niet alleen Nederlandse, 
maar ook buitenlandse ansichten 
van heel de wereld.
Er zullen zo’n 700 verschillende 

onderwerpen zijn. De bezoekers 
kunnen de door hun zelf mee-
gebrachte ansichten gratis laten 
taxeren.

Voor meer informatie over de 
beurs of andere beurzen kan 
men bellen: 06-12277769 of mai-
len naar info@ansichtkaarten 
vereniging.nl of kijken op www. 
ansichtkaartenvereniging.nl.

Voorstelling Vlieg! bij
Theater Dansende Duinen
Bakkum - Lieve en vader hebben een geheim. Hij kan vliegen, 
beweert hij. Als een vogel, hoog in de lucht. Iederéén kan het, 
zegt hij, óók Lieve. Maar dan moet ze het wel echt willen! Lieve 
wil haar vader graag geloven, maar twijfelt of het waar is wat 
hij zegt. Wanneer iedereen, ook haar moeder, vader voor gek 
verklaart, moet Lieve bewijzen dat hij gelijk heeft. Alleen zij 
kan hem redden. Zij stapt over de grens van het zichtbare en 
ontdekt een andere wereld. 

Vlieg! is de nieuwe, ontroerende 
voorstelling van Het Muziekthea-
ter Collectief. Op speelse, herken-
bare en humorvolle wijze toont 
Vlieg! de spannende, innerlijke 
strijd van Lieve, die haar greep 
op de werkelijkheid verliest. 
Met de krachtige, tot de verbeel-
ding sprekende combinatie van 
spel, zang, live muziek en decor 
geeft Het Muziektheater Collec-
tief een kijkje in de wereld van 
de waan. 
Vlieg! is niet geschikt voor kin-
deren jonger dan acht jaar. Be-
halve voor kinderen is Vlieg! ook 

bedoeld voor cliënten en mede-
werkers van GGZ-instellingen, 
verzorgingsopleidingen zoals 
SPW en voor belangenvereni-
gingen zoals Ypsilon en Anoikis 
voor schizofreniepatiënten en 
hun aanverwanten. 
Iedereen is welkom in Theater 
Dansende Duinen, in het ge-
bouw van De Clinghe, GGZ Dijk 
en Duin Castricum. 
Try outs: maandag 7 januari 19.30 
uur, woensdag 9 januari 14.30 
uur. Toegang 5,00 euro; kaartver-
koop aan de zaal; reserveren via 
www.dansendedui nen.nl.

Levensbeschou-
welijke lezing
Akersloot - Op zondag 13 ja-
nuari wordt in de Dorpskerk aan 
het Dielofslaantje in Akersloot 
weer een levensbeschouwelijke 
lezing gehouden. Aanvang 14.30 
uur. Toegang 7,50 euro inclusief 
koffie of thee. Reserveren: tel. 
0251-312598.
Annine van der Meer spreekt 
over ‘De wedergeboorte van de 
godin in de 21ste eeuw.’
Dr. Annine van der Meer is gods-
diensthistoricus en theoloog. Zij 
promoveerde bij prof. Quispel, 
kenner van de gnosis. Hij deed 
haar kennismaken met Sophia, 
de vrouw van God in de gnosis. 
Meer informatie op www.panso 
phia.nl of www.anninevander 
meer.nl

Themabijeenkomst 
computeronderhoud
Castricum - Is de computer 
langzaam, doet hij lang over het 
opstarten of afsluiten? Loopt hij 
wel eens vast? Dan wordt het tijd 
voor een onderhoudsbeurt!
In de themabijeenkomst voor 
computeronderhoud wordt ge-
leerd hoe men zelf de computer 
weer kan bijwerken, overbodige 
programma’s en bestanden kan 
verwijderen, de harde schijf op-
nieuw kan indelen, het geheugen 
kan uitbreiden enzovoort om tot 
betere prestaties te komen. Een 
belangrijk onderdeel is ook te 
kijken naar de beveiliging van de 
computer door middel van antivi-
rusprogramma’s.
Deze middag wordt georgani-
seerd door Gilde Castricum en 
de Bibliotheek op woensdagmid-
dag 16 januari van 14.15 – 16.15 
uur op de bovenverdieping van 
de bibliotheek. Belangstellenden 
kunnen zich hiervoor opgeven in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1 te Castricum, tel. 0251–653762. 
De kosten zijn 5,00 euro per per-
soon.

Quiltcursus
Castricum - Nivon afdeling 
Castricum organiseert een quilt-
cursus in januari. De deelnemers 
maken een moderne quilt onder 
leiding van Jobina de Boer. Vanaf 
maandag 28 januari wordt er een 
keer per veertien dagen gewerkt. 
De cursus bestaat uit zes les-
sen op de maandagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Plaats : 
Dorpshuis De Kern, Overtoom 
15 in Castricum. Informatie en 
aanmeldingen 0251-650673 of 
w.harff@casema.nl.

Vertelvoorstelling voor 
peuters en kleuters
Castricum - Op zaterdag 5 januari kunnen alle peuters en kleu-
ters genieten van de vertelvoorstelling ‘Hup, hup, Kangoeroe’.

Deze vertelvoorstelling is geba-
seerd op het prentenboek ‘Kleine 
Kangoeroe van Guido van Gen-
echten’. Mama Kangoeroe heeft 
een probleem. Het is groot, zwaar, 
lief en friemelt de hele dag aan 
haar vacht. Kleine Kangoeroe is te 
groot om nog in mama’s buidel te 
zitten. Maar hoe komt ze er uit ?
Wie wil weten hoe dit afloopt 

komt op zaterdag 5 januari om 
10.30 uur naar de kelder van 
Boekhandel Laan. Na afloop is er 
gelegenheid om te spelen, knut-
selen of iets te drinken.
Een kaartje kost 2,50 euro voor 
een kind met begeleiding. Kaart-
jes kan men vooraf of op de och-
tend zelf bij Boekhandel Laan 
kopen.

Swingend nieuwjaarsbal 
met optredens bij Fruns
Castricum - Op zaterdag 5 januari van 15.00 tot 20.00 uur vind dit 
jazz-dansfeest plaats in de studio van Fruns aan de Verlegde Overtoom 
9 in Castricum. Er kan gedanst worden op jazz-muziek. De entree voor 
het Nieuwjaarbal is gratis. Er zullen rond 16.30 uur enkele optredens 
zijn van onder meer breakdance, buikdans, neoballet en lindyhop. Kin-
deren zijn welkom.

Monumenten nog te zien op 
open dag van Oud-Castricum 
Castricum - De eerstvolgende 
open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehou-
den op zondag 6 januari van 
11.00 tot 16.00 uur in het His-
torisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg. 
Daar is nog de expositie te 
bezichtigen met als thema de 
rijks-, provinciale- en gemeen-
telijke monumenten in Castri-
cum en Bakkum. 

Het oudste rijksmonument is de 
dorpskerk. Boerderij Kronen-
burg is een voorbeeld van een 

provinciaal monument.

De leden van de werkgroep zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden over de geschiedenis 
van Castricum en Bakkum of 
over familieleden. Daarvoor is 
echter meer gelegenheid op 
elke maandag- en woensdag-
avond van 19.30-21.30 uur, 
wanneer De Duynkant ook is 
opengesteld.

Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com

Geen krant
ontvangen?
Bel 0251-674433
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The Peaceborrow Singers: van links naar rechts: Rob Valkering, Karin 
Zijlstra, Ton Valkering, Ineke Valkering, Harry Hageman en Tinie Val-
kering.     

Programma met veel variatie
Geslaagd midwinterfeest 
in het cultureel centrum
Limmen - De slotavond van de ‘Vereniging Vrienden van Vre-
deburg’ op 21 december kenmerkte zich door veel variatie. Het 
waren de ‘Peaceborrow Singers’, die in Charles Dickenskle-
ding zorgden voor een specifieke kerstsfeer. Henk Brandsma, 
die de hele avond aan elkaar praatte sprak van het midwinter-
feest, duidend op het midden van de winter en de langste dag 
van het jaar. 

De zaal was met 120 mensen 
bomvol. Jan Melkert vertoonde 
een film over winterlandschap-
pen en Rein Koelemey liet na 
een korte inleiding de in 1995 
gemaakte film ‘100 jaar Limmer 
Schaatsclub’ draaien.
De bovenzaal van ‘Vredeburg’ 
had een geheel nieuw aan-
zien gekregen. Mooie grote 
ronde tafels en nieuwe stoelen 
zorgden voor een chique sfeer. 
Heel traditioneel in de decem-
bermaand werd er erwtensoep 
met roggebrood en spek ge-
serveerd met daarna tulband en 
krentenbrood. Jan Melkert had 
een mooie collectie winterland-
schappen bij elkaar gezocht. Zo 
startte hij met een winterland-
schap uit 1430. Later volgden 
winterlandschappen uit de 16e 
eeuw, zoals het schilderij ‘Jagers 
in de sneeuw’ (1560) van Pieter 
Breughel. Rein Koelemey, zelf 44 
jaar actief betrokken bij de Lim-
mer IJsclub hield een kort inlei-
dend praatje, waarna de op dvd 
gezette film ‘100 jaar Limmer 
IJsclub’ (1895-1995) wed ver-
toond. Het was interessant om 
te kijken naar de schaatslessen 
op de Meent voor de jeugd, de 
training in de duinen, maar ook 
naar alle nevenactiviteiten, zoals 
onder meer naar de fietstoch-
ten en de bekende katerloop. 
De Limmer IJsclub heeft twintig 

gediplomeerde trainers/begelei-
ders.

De Peaceborrow Singers zongen 
vóór de pauze mooie Christmas 
carols, zoals onder meer ‘Deck 
the Halls’, een geliefde kerstca-
rol uit Wales en ‘God rest you 
merry, Gentlemen’, één van de 
meest populaire Christmasca-
rols. Na de pauze zongen de 
Peaceborrow Singers bekende 
kerstliederen, zoals ‘We wish 
you a merry Christmas’. De zan-
gers en zangeressen: Ineke en 
Tinie Valkering, Karin Zijlstra, 
Ton Valkering, Rob Valkering en 
Harry Hageman werden op de 
gitaar begeleid door Ton Valke-
ring. Geluidstechnicus was Jan 
Willem Leurs. Op de rechter-
muur van Vredeburg waren en-
kele prachtige schilderijen van 
Freddy Arends tentoongesteld. 
Een cultureel centrum waardig 
wordt er iedere twee maanden 
van telkens een andere kun-
stenaar werk geëxposeerd. De 
avond werd muzikaal omlijst 
door Sjaak Wester met zijn elek-
tronische accordeon. 210 men-
sen zijn vriend of vriendin Van 
Vredeburg. Zij steunen het cul-
tureel centrum met hun dona-
ties. Er zijn voorts 35 sponsors, 
die van groot belang zijn voor 
het behoud van ‘Vredeburg’. 
(Marga Wiersma)

Verkeerscontrole
Akersloot - Op de Geesterweg 
is het verkeer donderdag gecon-
troleerd op snelheid. Van de 879 
passanten reden er 130 (15%) 

harder dan de maximaal toege-
stane snelheid van 50 km/u. De 
hoogst gemeten snelheid be-
droeg 72 km/u. Alle overtreders 
krijgen een acceptgiro thuis ge-
stuurd.

Hondenuitlaatservice zoekt 
honden en vrijwilligers
Castricum - De huisdierenopvang van Stichting Roads start in 
het nieuwe jaar met zijn eerste service, een hondenuitlaatser-
vice. De inwoners van Castricum en omstreken kunnen hier 
vanaf 8.00 uur hun hond brengen en tot 18.00 uur weer opha-
len. Voor 7,50 euro wordt de hond gedurende die dag verzorgd 
en uitgelaten. Thuis ophalen en brengen voor een wandeling 
van ruim een uur is ook mogelijk, de kosten zijn dan slechts 
5,00 euro.

Een groepje enthousiaste cliënt 
vrijwilligers van Roads heeft in 
de afgelopen weken de oude 
fietsenwerkplaats in de loods ge-
heel ontruimd, schoongemaakt, 
geschilderd en ingericht maar de 
huisdierenopvang kan natuurlijk 
nog veel meer vrijwilligers ge-
bruiken! 
Naast het uitlaten van de honden 
is er allerlei werk te doen zoals de 
administratie, de verzorging van 
de dieren, inkopen doen, koffie 
en thee verzorgen, schoonmaak-
werk, et cetera. 
De huisdierenopvang is een uit-
stekend arbeid- en dagbeste-
dingaanbod voor GGZ cliënten. 
Omgaan met dieren zorgt voor 
werkplezier, biedt structuur en 
verhoogt de eigenwaarde. Uit 
onderzoek blijkt dat huisdieren 
effectief zijn tegen depressieve 
gevoelens, de behoefte aan zorg 
verminderen en de kans op zelf-
doding afneemt. 
De huisdierenopvang heeft net 
als alle andere Roads activitei-
ten als doel om cliënten ver-
der te helpen met hun arbeid-, 
scholing- en activiteitenwens en 
streeft naar volwaardig en ver-
antwoordelijk werk binnen hun 
mogelijkheden. Naast de hierbo-
ven genoemde voordelen biedt 
het dus zinvolle dagbesteding, 
cursussen op maat en werkerva-
ring waardoor een grotere kans 
op een betaalde baan ontstaat.

Een goedkope en laagdrempe-
lige huisdierenopvang kan veel 
voor GGZ cliënten betekenen. De 
praktijk leert dat, wanneer cliën-
ten uit de GGZ tijdelijk niet voor 
hun dier kunnen zorgen, er in 
veel gevallen geen opvangmoge-
lijkheid of voldoende geld is om 
hun huisdier in een pension on-
der te brengen. Gevolg is dat zij 
bij een (ziekenhuis)opname vaak 
afstand moeten doen van hun 
dier. Dit is des te schrijnender 
wanneer je weet hoe belangrijk 
“een maatje” voor hen kan zijn. 
Op dit moment zijn de bouw- en 
milieuvergunning voor de huis-
dierenopvang in behandeling bij 
de gemeente Castricum. Jac-

queline van Baarsen, activitei-
tenbegeleidster bij Roads, heeft 
haar diploma gecertificeerd 
pensionhouder behaald en zij 
wordt de projectleider van deze 
huisdierenopvang. Uiterlijk be-
gin februari start de aannemer 
met het plaatsen van de hokken 
en de daarmee gepaard gaande 
verbouwing.
Voor de verbouwing en inrichting 
is er geld toegezegd door Roads 
en een aantal fondsen zoals het 
VSBfonds, Fonds Psychische 
Gezondheid, Stichting Instituut 
Gak en de Gravin van Bylandt 
Stichting. Voor een deel van de 
inrichting en de omheining van 
de speelweide is echter nog geld 
nodig. Hiervoor worden op dit 
moment sponsors geworven. 

Voor meer informatie of aanmel-
den als vrijwilliger kan contact 
opgenomen worden met Jacque-
line van Baarsen onder het num-
mer 06 12 12 13 69 of via de mail: 
jbaarsen@roadshelpt.nl. 

Brandweer in actie
Castricum - Maandag 17 december werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Van de Mijle-
weg. Het betrof een hoge vrijstaande schoorsteen die voor de 
brandweer moeilijk benaderbaar was. Na enig overleg werd 
besloten om de hoogwerker van de bomenploeg te gaan ge-
bruiken. 

De schoorsteen bleek van bene-
den tot boven veel  brandbaar 
materiaal te bevatten en zorgde 
voor een extreem hete schoor-

steenbrand. De hitte was zo groot 
dat het bovenste deel van de 
schoorsteen stuk was gespron-
gen. Na bijna een uur te hebben 

gewerkt met een rammoneur kon 
het sein brandmeester worden 
gegeven. De schoorsteen is door 
de hitte onbruikbaar geworden.
Donderdagavond 20 december 
werd de brandweer gevraagd de 
politie te assisteren bij het betre-
den van een woning. De bewoon-
ster was al enige tijd niet gezien 
en ongeruste buren hadden de 
politie gevraagd poolshoogte te 
nemen. Nadat de brandweer via 
het balkon de woning was bin-
nengekomen troffen zij de be-
jaarde bewoonster bewusteloos 
aan onderaan de trap. Zij heeft 
daar vermoedelijk al enige tijd 
gelegen. Een reeds gealarmeerde 
ambulance heeft de vrouw naar 
het ziekenhuis gebracht, waar zij 
de volgende dag is overleden.
Vrijdagavond 21 december heeft 
de brandweer het ambulanceper-
soneel geassisteerd bij het op de 
brancard tillen van een zeer zware 
gewonde vrouw in het gezinsver-
vangend tehuis Klaverland. Ook 
moest de brandweer verschillen-
de keren uitrukken om container-
branden te blussen die werden 
veroorzaakt door vuurwerk.
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De Bakkerij zal in 2008 doorgaan 
met haar strijd voor een nieuwe 
locatie voor een poppodium en 
in de tussentijd vele avonden 
met live muziek in de omgeving 
blijven organiseren. Daar blijven 
ze echter steun hard bij nodig 
hebben en daarom hier een op-
roep aan alle vrienden om zich 
te blijven inzetten, aan alle le-
den om opnieuw lid te worden, 
en aan alle sympathisanten om 
zich aan te melden als lid van de 
vereniging vrienden van de Bak-
kerij. Men kan heel gemakkelijk 

tientjeslid worden door zich aan 
te melden via de Bakkerij web-
site www.vriendenvandebakke-
rij.nl.
Het nieuwe jaar is weer met 
een enorm geknal ingeluid in 
café Scala waar de  Bakkerij 
dj’s voor een groots feest heb-
ben gezorgd waar natuurlijk 
volop gedanst werd. Ondertus-
sen is iedereen weer een beetje 
bijgekomen van alles en omdat 
het feesten nou eenmaal in het 
bloed zit van de vele vrienden 
van de Bakkerij is er alweer een 

volgende leuke avond gepland. 
Zondag 6 januari nodigen ze 
iedereen uit om te genieten van 
een nieuwjaarsjamsessie die de 
Bakkerij organiseert in café Bu-
ona Sera. 
De Bakkerij biedt daarbij weer 
de kans om te laten zien wat 
men kan op zijn of haar instru-
ment. Iedereen die serieus wil 
spelen kan mee doen. Stof dus 
weer die oude gitaar af, zet een 
nieuwe snaar op de basgitaar 
en gooi olie in de trompet. Men 
hoeft geen Jimi Hendrix of Wibi 
Soerjadi te zijn. Vanaf 20.00 uur 
zal er in Bakkerijstijl gejamd wor-
den. Kom op tijd want het gaat 
druk worden. Entree wordt er 
niet geheven. En nogmaals, een 
gelukkig nieuwjaar!

Castricum - 2007 was een turbulent jaar voor de Bakkerij 
maar dankzij de vrijwilligers, leden, sympathisanten, kortom 
de vrienden van de vereniging vrienden van de Bakkerij, is de 
Bakkerij nog springlevend! Daarom hierbij van harte bedankt 
en al het goeds gewenst in 2008. 

Uitzending Shrunk FM!
Castricum - Nadat Ard en Erjo eind augustus gestopt zijn met Shrunk 
FM is het een tijd lang ijzig stil geweest op Radio Castricum. Beide 
jongens gingen een eigen leven leiden wat ze voor een jaar van elkaar 
zou scheiden. De enthousiaste prietpraat en vrolijke muziek die elke 
maandag van 19.00 tot 20.00 uur ’s avonds uit de speakers knalde was 
er niet meer. Weg. Beide jongemannen beloofden terug te keren. En 
dat doen ze dus ook! Maandag 7 januari van 19.00 tot 20.00 uur kan 
men eenmalig weer een uur lang genieten van het gekste nieuws, rare 
vervolgverhalen, een weermuts en natuurlijk vrolijkmakende muziek 
om het nieuwe jaar vrolijk in te luiden!

Afvallen volgens de me-
thode van Thijs Koomen
Castricum - Blijvend, zonder jojo-effect, gewicht verliezen? 
Volg dan de methode van auteur Thijs Koomen. Afvallen dient 
geleidelijk aan te gaan omdat lijners na crashdiëten veelal 
zwaarder worden dan het moment waarop ze met het dieet 
begonnen. Op basis van zijn methode loopt men niet met kna-
gende hongergevoelens rond, want dan houdt men het op de 
lange termijn niet vol.

Het boek is geschreven aan de 
hand van zijn persoonlijke er-
varingen en zijn beroep als ge-
wichtsconsulent. Hij geeft tevens 
met succes (gratis) advies aan 
(zeer zware) psychiatrische pa-

tiënten. 
In het boek van Thijs Koomen 
(met de titel: Effectief afvallen op 
een eenvoudige manier!) vindt 
men meer dan veertig tips om af 
te vallen, dagmenu’s, ervaringen 
van mensen die zijn programma 
volgden, vragen van cliënten en 
de antwoorden op die vragen, 
beweegprogramma’s, de zin en 
onzin van bepaalde diëten en 
nog veel meer. 

Het boek is voorzien van illustra-
ties. Aantal bladzijden 167, prijs: 
13,99 euro.
Het boek ligt onder andere bij 
boekhandel Laan in Castricum 
en een aantal boekhandels in de 
regio. Bij overige boekhandels 
kan men het boek in elk geval 
bestellen met het ISBN-nummer: 
978 90 777 64 83 1.
Bestellen kan ook via: www. een-
voudigslank.come2me.nl.

Lezing: kijken 
naar de sterren
Castricum - Iedereen staat wel 
eens op een heldere nacht met 
zijn hoofd in de nek naar boven 
te staren. Parallel aan de verwon-
dering over de grote aantallen 
sterren die zijn te zien, ontstaat 
het gevoel van de nietigheid van 
de mens op de kleine planeet 
Aarde. Wie wil weten wat er zich 
allemaal boven ons hoofd af-
speelt, komt op donderdag 17 ja-
nuari naar de lezing van de heer 
Hoogeland van de Alkmaarse 
Weer –en Sterrenkundige Ver-
eniging Metius.  
Hoogeland vertelt over sterren 
en planeten en over sterren kij-
ken als hobby. Om de sterrenhe-
mel helemaal te beleven neemt 
hij 3D beelden mee, zodat het 
lijkt of men zelf tussen de ster-
ren zweeft. 
De lezing begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in bezoekerscentrum 
De Hoep in Castricum. De lezing 
is geschikt voor iedereen vanaf 
twaalf jaar en kost 5,00 euro . 
Aanmelden graag via www.pwn.
nl of via 0900-7966288.
Sterrenkunde kan een hobby zijn 
en de heer Hoogeland laat in zijn 
boeiende lezing zien waarom. 
Hij vertelt onder andere over het 
verschil tussen astronomie en 
astrologie en legt uit hoe een te-
lescoop werkt. 
Ook gaat hij in op wat er bui-
ten is te zien. Of niet, want de 
luchtvervuiling in ons land wordt 
een steeds groter probleem voor 
sterrenkijkers. Natuurlijk komen 
de sterren en de planeten, ons 
zonnestelsel en het ontstaan van 
het heelal uitgebreid aan bod. 

Open lessen bij Toonbeeld
Castricum - Altijd al iets met kunst willen doen maar men weet 
niet goed wat? Toonbeeld biedt de mogelijkheid om tijdens de 
eerste les van de cursussen die beginnen in januari en februari 
vrijblijvend kennis te maken met de docent en de cursus. Men 
betaalt deze les alleen als men besluit de cursus te vervolgen 
en zich hiervoor aanmeldt. 

Een greep uit de mogelijkheden 
voor de jeugd: Jongerenatelier, 
leeftijd 12 t/m 16 jaar, 19 januari, 
zaterdag 13.00 uur, Beeldhouwen 
voor kinderen, leeftijd 9 t/m 13 
jaar, 16 januari, woensdag 13.15 
uur, Tekenen en schilderen, leef-
tijd 9 t/m 12 jaar, 24 januari, don-
derdag 17.00 uur, Kleuter Krijten 
en Kwasten, leeftijd 4 t/m 6 jaar, 7 
februari, donderdag 15.50 uur.
Voor volwassenen: Kalligrafie, 
Creatief met letters, 7 januari, 
maandag 9.00 uur, Keramisch 
vormen: potten draaien en hand-
vormen, dinsdagavond 22 janua-

ri, 19.30 uur, Tekenen/schilderen, 
22 januari, dinsdag 13.00 uur, 
Modeltekenen en schilderen, 29 
januari, dinsdag 19.30 uur, Ba-
siscursus tekenen en schilderen, 
4 februari, maandag 19.30 uur, 
Basiscursus modelboetseren, 7 
februari, donderdag 9.30 uur.
Meer informatie over prijzen, 
cursusinhoud en docenten op de 
website: www.toonbeeld.tv. Men 
kan zich ook aanmelden via deze 
site. Toonbeeld stelt het wel op 
prijs als men even laat weten dat 
men van plan is langs te komen: 
0251 659012.

Schets en schilderij van uil, gemaakt op een Toonbeeldworkshop op de 
Paulusschool in Castricum.

Nieuwjaarsjamsessie in Buona Sera

Brandweer assisteert bij 
branden in Heemskerk
Castricum - De jaarwisseling was voor de brandweer Cas-
tricum onrustig. Oudjaarsdag werden op een tiental locaties 
containerbrandjes geblust. Direct na Nieuwjaar waren er een 
tweetal uitrukken naar Dijk en Duin. Het korps Limmen moest 
na middernacht uitrukken voor een uitslaande schuurbrand. 
Door snel optreden was deze brand snel onder controle.

Rond  kwart voor zes werden de 
beide Castricumse voertuigen 
gealarmeerd voor assistentie bij 
buurgemeenten. De eerste auto-
spuit rukte uit voor een middel-
brand in een kinderboerderij in 
Heemskerk. Daarnaast was er een 
hooibergbrand bij een manege in 
Heemskerk. Het korps Heems-
kerk verleende zelf assistentie 
in Haarlem. Nadat de paarden 
van de manage in veiligheid wa-
ren gebracht kon de hooiberg in 
samenwerking met Uitgeest en 
Heemskerk worden geblust. Rond 

elf uur kon het korps Castricum 
weer naar het eigen gebied..
Het andere Castricumse voertuig 
rukt in pelotonsverband uit naar 
Haarlem. Samen met de korpsen 
Heiloo, Egmond, Bergen. Heer-
hugowaard, Schermer, Graft de 
Rijp en Langedijk werd er geassi-
steerd bij de zeer grote brand op 
het industrieterrein Waarderpol-
der. De Noord-Hollandse korp-
sen hebben het bluswerk van de 
collega’s uit de regio Kennermer-
land overgenomen, omdat deze 
al vele uren in touw waren.

Geen krant
ontvangen?
Bel 0251-674433
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Dat muziekvereniging Emergo 
een jonge en actieve vereniging 
is bewijst zij ook in het jaar van 
haar 100-jarige bestaan. Waar 
veel verenigingen tijdens een 
jubileumjaar volstaan met één 
evenement, organiseert Emergo 
in 2008 maar liefst dertien eve-
nementen.   Op zaterdag 19 ja-
nuari is er ’s avonds ter afsluiting 
van de nationale workshop voor 
koperblazers met 150 deelne-
mers een concert met een uit 
het fanfare-orkest van Emergo 
geformeerde brassband. Mede-
werking wordt verleend door de 
beroemde Engelse euphonium-
speler Steven Mead en bassist 
Leslie Neish. Aanvang 20.00 uur 
in het Jac. P. Thijsse college.
Zaterdag 30 maart is er een 

groots concert in de Philharmo-
nie in Haarlem. Tijdens dit con-
cert vindt de première plaats van 
het speciaal voor Emergo ge-
componeerde muziekwerk Brass. 
Aan dit concert wordt meege-
werkt door de beste brassband 
van de wereld: de Grimethorpe 
Brassband uit Engeland. Deze 
brassband komt speciaal voor 
Emergo over uit Engeland om 
samen dit concert te verzorgen.
Zondag 25 mei volgt een slag-
werkfestival in het Jac.P. Thijsse 
college, op zondag 8 juni: High 
Tea met Emergo. Op zaterdag 21 
juni is er een openluchtconcert 
’s avonds op de Brink. Zaterdag 
11 oktober staat een optreden 
van de Koninklijke Militaire Ka-
pel op de agenda samen met The 

Dutch Diva’s in sporthal de Bloe-
men. Zondag 30 november in het 
Jac.P. Thijsse college speelt Cor 
Bakker met het jeugdorkest van 
Emergo, voor deze gelegenheid 
omgetoverd tot het Cor-kest en 
vrijdag 19 december een sfeervol 
kerstconcert door het fanfare-or-
kest van Emergo.

Bezoekers aan het galaconcert 
wordt gevraagd in stijl gekleed te 
komen. Het programma heeft als 
thema ‘herkent u deze nog’. Di-
verse tunes uit tv-programma’s 
en –films komen deze avond 
voorbij gepresenteerd door Eu-
genie Herlaar. Voor het jubileum-
jaar heeft Emergo in eigen beheer 
een kalender gemaakt. Mensen 
die zich tijdens het concert aan-
melden als sponsor voor het jubi-
leumjaar krijgen als eersten deze 
kalender uitgereikt. Ook in eigen 
beheer heeft een aantal leden 
de afgelopen weken jubileum-
bier gebrouwen. In het kader van 
het 100 jarig bestaan worden er 
aan het eind van het concert 100 
flesjes bier aan belangstellende 
liefhebbers uitgedeeld.

Emergo 100 jaar!
Feestelijk galaconcert 
Castricum - Als opening van haar jubileumjaar organiseert 
muziekvereniging Emergo op zaterdag 5 januari een galacon-
cert. Het concert vindt plaats in het Jac.P. Thijsse college. De 
aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Kris uit Limmen scoort het hoogst

Jongeren winnen de 
klimaatweddenschap
Regio - Wedden dat… het ons lukt om in een maand tijd 8 
CO2  te besparen? Die weddenschap ging een tiental leden van 
NH Jong, de jongerenadviesraad van de provincie, aan met 
klimaatgedeputeerde Peter Visser. Zij wisten de afgelopen 
vier weken fiks ruim 9 procent te besparen op hun eigen CO2 
–uitstoot. Ze verdienden daarmee een pakket met duurzame 
spullen. De gedeputeerde laat, als tegenprestatie, tevens zijn 
dienstauto een week staan. 

Tien Noord-Hollandse jongeren 
gingen op 15 november de uit-
daging aan. De jongeren wilden 
met de weddenschap laten zien 
dat je, in al die tijd dat er gepraat 
wordt, ook zelf direct actie kunt 
ondernemen. De vorderingen 
van de deelnemers werden bij-
gehouden door Jongeren Milieu 
Actief (JMA), de jongerenafde-
ling van Milieudefensie. 
Voor aanvang kregen de jonge-
ren een boekje, waarin precies 
stond vermeld hoeveel kg CO2  
zij met een bepaalde activiteit 
bespaarden. De meest populaire 
besparingen waren onder an-
dere: de verwarming een graadje 
lager zetten, korter douchen, 
spaarlampen kopen, elektrische 
apparaten uitzetten in plaats 
van op stand-by, een dagje geen 
vlees eten en NEE/NEE- of NEE/
JA-stickers op de brievenbus te 
plakken. Ter illustratie: met een 
NEE/NEE-sticker bespaar je 3,3 
kg papier aan reclamedrukwerk 
en dat staat gelijk aan 6,7 CO2 

kg per maand. Een televisie he-
lemaal uitzetten, in plaats van 
stand-by scheelt 2,8 kg CO2 per 
maand.
Kris Appelman uit Limmen wist 
het meest te besparen van alle 
jongeren; maar liefst 17,7%. Ap-
pelman is van plan om ook na 
zijn weddenschap te blijven let-
ten op zijn gedrag. “Ik blijf vooral 
op kleine dingen letten, zoals de 
verwarming een graadje lager, 
alle deuren goed sluiten en sche-
ren met een bakje water in plaats 
van een lopende kraan. Ik denk 
wel dat ik weer iets meer auto ga 
rijden dan afgelopen maand.” 
Alle deelnemers ontvingen uit 
handen van klimaatgededepu-
teerde Visser een pakket met 
allerlei duurzame spullen, zoals 
een telefoonoplader op zonne-
cellen en biologische etenswa-
ren. De gedeputeerde laat, als 
tegenprestatie, ook een week 
lang zijn dienstauto staan. 

(Foto: Provincie Noord-Holland).

Inbreker 
betrapt
Castricum - Zaterdagmor-
gen omstreeks 2.50 uur werd 
de bewoner van een pand 
aan de Dorpsstraat in Castri-
cum wakker van een krakend 
geluid. Toen hij ging kijken 
zag hij een inbreker die juist 
bezig was om via het douche-
raam naar binnen te klimmen. 
De man hing met zijn bo-
venlichaam al in de woning, 
terwijl zijn benen nog buiten 
bungelden. Toen de bewoner 
riep dat hij weg moest gaan, 
aarzelde de inbreker te lang. 
Vervolgens stompte de be-
woner de man hard in zijn 
gezicht, waarna hij er vandoor 
ging. De inbreker was via een 
plat dak naar het doucheraam 
geklommen. Op het platte 
dak bleek nog een tweede 
persoon vermoedelijk op de 
uitkijk te staan. Beide ver-
dachten konden niet worden 
achterhaald.

Drie gewonden bij ongeluk 
Regio - Bij een auto-ongeluk op de Tolweg in Heemskerk zijn zon-
dagmiddag drie mensen gewond geraakt. Een 22-jarige Castricummer 
botste bij een inhaalmanoeuvre frontaal op de auto van een 44-jarige 
vrouw uit Uitgeest met haar 19-jarige dochter. De brandweer heeft 
de bestuurders moeten losknippen. De Castricummer is zwaarge-
wond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet meer in levensgevaar. 
De vrouw en haar dochter werden lichtgewond naar het ziekenhuis 
vervoerd. Foto: Leo Tillmans.

Fietsendieven
Castricum - Zaterdagmorgen 
zag de politie twee jongens 
verdacht rondlopen in de fiet-
senstalling bij het station in 
Castricum. De politie stuurde de 
jongens weg. Omdat zij het toch 
niet vertrouwden bleef de politie 

in de omgeving aanwezig. Even 
later kwamen de twee jongen op 
een gestolen fiets langs. Beide 
verdachten, 16 jaar en afkomstig 
uit Egmond-Binnen, werden aan-
gehouden en voor verhoor over-
gebracht naar het politiebureau. 
Onderzoek wordt ingesteld naar 
de eigenaar van de fiets.
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Wonen tussen vissers
Nieuwe start voor Hemko 
en Martine in Frankrijk 
Castricum - Oud-Castricummer Hemko Bruinsel en zijn vrouw 
Martine Hoogschagen hebben door de jaren heen wel ont-
dekt dat er in Nederland niet alleen 16 miljoen bondscoaches 
wonen, maar ook 16 miljoen emigratiespecialisten. Elke keer 
wanneer er een aflevering van het RTL4 programma ‘Het roer 
om’ op tv geweest was, werden zij belaagd door vrienden, fa-
milie en collega’s. Iedereen wist altijd precies wat de mensen 
van de betreffende aflevering verkeerd hadden gedaan. Maar 
bovendien vroeg iedereen elke keer weer ‘zou je het nou echt 
wel doen?’.

Zij waren echter vastbesloten om 
in Frankrijk te gaan wonen en er 
een Chambres d’hôtes met Ta-
bles d’hôte te beginnen. “Living 
the dream, zoals de Engelsen het 
zo mooi noemen”, lacht Hemko. 
Beiden hadden al eens eerder in 
Frankrijk gewerkt en al zo’n vijf 
jaar voor hun feitelijke vertrek 
besloten ze om te emigreren 
naar Frankrijk. Hemko: “Het was 
een combinatie van factoren van 
dat moment. Net een leuke Fran-
se vakantie achter de rug, slapen 
bij chambres d’hôtes waar men 
er zo’n zootje van maakten dat 
we dachten dat in elk geval beter 
te kunnen doen. Er kwamen door 
de tijd heen alleen maar meer re-
denen bij waarom we weg zou-
den willen gaan. Ruimer wonen, 
een eigen groenten- en bloe-
mentuin en natuurlijk meer tijd 
voor elkaar. Alleen het feit dat ze 
familie en vrienden heel wat min-
der zouden zien was iets waar ze 
toch wel vaak over nadachten.” 
 
De voorbereiding
Zij gingen niet over één nacht 
ijs. Hemko, tot voor zijn vertrek 
Commercial Manager in de ICT-
sector bij een bedrijf in Amstel-
veen, volgde lessen over elek-
triciteit, loodgieten, metselen, 
fotograferen en houtbewerken. 

Tot zijn verrassing én plezier 
leerde hij een heel andere kant 
van zichzelf kennen en gaven de 
cursussen de nodige ontspan-
ning na het werk. Martine, werk-
zaam geweest in de commerciële 
ondersteuning, bekwaamde zich 
in uiteenlopende zaken als tegel-
zetten, webdesign, stukadoren, 
koken, interieurontwerpen, pas-
se-partout snijden en inlijsten en 
natuurlijk volgden beiden Franse 
les bij een Française thuis. “We 
hebben door de jaren heen met 
veel mensen gesproken en ge-
maild die al in Frankrijk woon-
den”, vertelt Martine. “Onder 
andere met Jacqueline Aarnts en 
Rob Handgraag naar aanleiding 
van een artikel in de Castricum-
mer. We deden concurrentie-
onderzoek bij andere chambres 
d’hôtes en ze surften uren op 
internet om potentiële huizen 
en sites van andere chambres 
d’hôtes te bekijken.” 
 
Rondleidingen
Vorig voorjaar volgde een inten-
sieve huizenjacht in de Atlanti-
sche Loirestreek, ter hoogte van 
de Vendée, na de Franse Rivièra 
het gedeelte van Frankrijk met de 
meeste zonne-uren. Hemko: “We 
hebben bijna 100 huizen bezocht 
en we hadden meteen wat en-

tertainment. In tegenstelling tot 
Nederland laten de eigenaren, 
ook wanneer het huis te koop 
staat via een makelaar, vaak zelf 
het huis zien. Martine: “Zo was er 
een man van dik in de tachtig die 
ons in de tuin stiekem bekende 
dat zijn vrouw wilde verhuizen, 
maar hij eigenlijk niet. Het werd 
toen meteen duidelijk waarom 
de makelaar had gewaarschuwd 
dat er over de prijs niet te onder-
handelen viel.” Op internet von-
den ze een aardig huis uit 1850 
met een bijgebouw van 120m2. 
Eenmaal gearriveerd bleek deze 
dependance een bijna ingestort 
houten krot, rijp voor de sloop. 
De trotse eigenaar, een oud 
baasje dat zichtbaar had geno-
ten van zijn glaasjes rode wijn tij-
dens de lunch, gaf een uitvoerige 
rondleiding. “Op een keer kwam 
er tijdens een rondleiding een 
vrouw binnen rennen die maar 
bleef roepen ‘het huis is niet te 
koop, het huis is niet te koop’. 
Wat bleek; het huis was van haar 
overleden ouders. Ze wilde het 
aan haar zoon verkopen, maar 
haar broer had een makelaar 
ingeschakeld. Hij zou natuurlijk 
lang niet zo veel overhouden 
aan het vriendenprijsje voor zijn 
neefje.” 
 
Beauvoir-sur-Mer
Uiteindelijk vonden Hemko en 
Martine een voormalige boerde-
rij op nog geen 800 meter van de 
Atlantische oceaan in het dorpje 
Beauvoir-sur-Mer. In tegenstel-
ling tot Castricum wonen ze nu 
achter een dijk in plaats van een 
duin, maar wel in een polder die 
in de 17e eeuw met hulp van 
Nederlanders werd aangelegd. 

Ze kochten het huis van een 
gezin met vijf kinderen, dus er 
waren kamers genoeg voor hun 
bed-en-breakfast. De eigenaren 
waren bovendien al begonnen 
om de voormalige koeienschuur 
om te bouwen tot vakantie-
woning. Hemko: “Op moment 
van de sleuteloverdracht in juni 
2006 was de vakantiewoning 
driekwart klaar. We hebben met 
hulp van familie en vrienden heel 
hard gewerkt om de vakantie-
woning klaar te maken voor de 
zomer en de afgelopen winter 
hebben wij er nog twee B&B-
kamers bijgemaakt. Dit keer ook 
met hulp van de buren. In hun 
nieuwe omgeving zijn namelijk 
geen bollenboeren te bekennen, 
maar oesterkwekers, zoutboe-
ren en kokkelvissers. Omdat het 
hier koud is in de winter hebben 
de buren dus tijd genoeg voor 
een praatje en een buurman die 
graag klust heeft hen ook veel 
geholpen. Zo heeft het eindre-
sultaat van de verbouwing een 
Franse finishing touch gekregen. 
In de tuin is een jeu de boules-
baan aangelegd. Naast het ver-
warmde zwembad ontstond ook 
een leuk zandstrandje nadat de 
buurman zich een keer flink ver-
rekend had bij het bestellen van 
een vrachtwagen metselzand. 
Een andere buurman gaf zijn 
houten oesterboot als decoratie 
in de tuin nu hij een aluminium 
exemplaar had gekocht.” 
 
Nieuwe omgeving
Een van de redenen dat Hemko 
en Martine wel bijna 100 huizen 
hebben bezocht is de lange lijst 
met eisen die ze hadden voor 
hun toekomstige huis. Ze zijn nu 
blij dat ze niet de moed hebben 
opgegeven. “We wonen nu in 

een omgeving met veel beziens-
waardigheden en activiteiten”, 
vervolgt Martine. “Dichtbij dor-
pen met heel gevarieerde zand-
stranden in de stijl Scheveningen, 
Bergen-aan-Zee, Callantsoog of 
doodstille stranden puur natuur, 
vishavens, veel fietspaden en dat 
is uitzonderlijk voor Frankrijk, 
drie restaurants op loopafstand 
en in een gemeente die niet erg 
toeristisch is waardoor het er in 
de winter ook gezellig is. Omdat 
we graag golfen zijn we blij met 
de zeven banen in een straal van 
60 kilometer van ons huis. De 
Passage du Gois, waar we onze 
B&B naar vernoemd hebben, is 
een vier kilometer lange weg die 
vlak bij het huis begint en het 
vasteland verbindt met het eiland 
Noirmoutier. Met vloed loopt 
deze weg helemaal onder water 
en is daarom slechts anderhalf 
uur voor en na eb begaanbaar. 
Met eb valt overigens niet al-
leen deze weg droog, maar fei-
telijk de hele baai. Fransen gaan 
er dan het hele jaar door heen 
om kokkels te zoeken en parke-
ren gewoon op het zand.” Maar 
het leukste aan hun avontuur in 
Frankrijk vinden Hemko en Mar-
tine de avonden waarop ze koken 
voor hun gasten. Gasten kunnen 
vooraf hun eetwensen kenbaar 
maken en eten dan samen met 
Hemko en Martine aan een grote 
tafel locale specialiteiten met 
daarbij Vendée-wijn of de iets 
bekendere Muscadet of andere 
Loire-wijnen uit de regio. Wie 
benieuwd is naar het leven van 
Hemko en Martine kan ook hun 
nieuwsbrieven lezen over hun 
huizenjacht, de verbouwingen 
en hun leven nu op http://www.
aupassagedugois.com/hemko-
en-martine.htm.
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Aquafit zwemmers presteren 
goed op oliebollentoernooi
Castricum - Zaterdag 29 december hebben vier zwemmers 
van Aquafit meegedaan aan de laatste wedstrijd van het jaar. 
Het oliebollentoernooi werd gehouden in zwembad de Water-
hoorn te Hoorn en er deden twaalf verenigingen mee.

Iedereen zwom drie van de vier 
afstanden, te weten 50 vrij, 50 
rug, 50 school of de 50 vlinder. 
De beste zes na drie afstanden 
zwommen de finale 100 wissel in 
hun eigen leeftijdsklassen.
Bij de meisje minioren 4 (1998) 
zwommen Serena Stel en Tessa 
van Gelderen. 
Tessa zwom een pr op de 50 vrij 
en haalde zes seconden af van 
haar tijd op de 50 rug. Ze haalde 
geen finaleplaats.
Serena Stel haalde de finale wel 
door zich als eerste te plaatsen. 
Ze zwom een pr op de 50 vrij 
en haalde ruim zes seconden af 

van haar snelste tijd op de 50 
rug, 45.40. In de finale wissel-
slag won Serena goud door een 
pr te zwemmen van 1.35.13. Bij 
de jongens minioren 5/6 zwom 
David van der Veen (1997). Hij 
zwom een pr op de 50 vrij en ook 
hij haalde vijf seconden af van 
zijn tijd op de 50 rug. Helaas net 
geen finale. 
Bij de junioren 1/2 (1994/1995) 
zwom Arno Garstman drie pr’s 
en wel op de 50 vrij de 50 rug en 
op de 50 school, maar ook voor 
hem was er geen finale.
Na afloop was er voor iedereen 
een oliebol.

Serena Stel en David van der Veen.

Nordic walking voor
mensen met een beperking
Castricum - Beweeg…Mee is een project, om mensen met een 
beperking, te stimuleren (meer) te gaan bewegen. De activi-
teit nordic walking (wandelen met stokken) is gekozen, omdat 
wandelen een uiterst effectieve, gezondheidsbevorderende 
manier van bewegen is. 

De techniek van het bewegen 
bij wandelen hoeft niet door 
langdurige training geleerd te 
worden en de wandelpoles ge-
ven steun en stabiliteit tijdens de 
wandelingen en de gymnastische 
oefeningen. Tevens voldoet wan-
delen aan de eisen die aan een 
duursport gesteld worden. 
Dankzij de subsidie kan de eigen 
bijdrage laag worden gehouden. 
Voor 16,25 euro per maand kan 
men al meedoen aan de weke-
lijkse trainingen. In de eerste vier 
maanden bestaat het programma 
uit een complete cursus Nordic 
walking (ter waarde van 75,00 
euro voor zes lessen). 

Vanaf zaterdag 5 januari starten 
de eerste trainingen om 10.30 uur 
achter het treinstation in Castri-
cum. Ook door de weeks kunnen 
mensen met een beperking hun 
eerste stap zetten tot een vitaler 
leven. “De effecten die trainingen 
Nordic walking hebben zijn niet 
alleen lichamelijk positief, maar 
hebben ook een enorme sociale 
impact”.

Voor aanmelding aan het bewe-
gingsproject Beweeg…Mee…!!! 
kan men bellen met 0229-239447 
of per e-mail: info@ sportwandel-
school.nl . Informatie op internet: 
www.nordicwal kingschool.nl.

Twee overwinningen en vijf 
podiumplaatsen voor TDR

Zoals verwacht was er voor de TDR-
meiden Manon Kruiver en Margriet 
Berkhout geen tegenstand van 
betekenis. Gelukkig startte de ju-
niorenwedstrijd gelijk met de vrou-
wen prominenten en zo konden 
de A-junioren zich meten met hun 
oudere concurrentes. Kruiver won 
afgetekend met 25 seconden voor-
sprong op Berkhout, die vervolgens 
een minuut voorsprong had op de 
nummer drie Lisa Driessen. 
Bij de jongens junioren A zorgde 
Wesley Pauel voor een schitteren-
de overwinning. Opvallend was de 
vierde plaats van Niels Verwer. Ver-
wer bouwde zijn race goed op, kon 
in de slotronde vele slachtoffers 
van de versnelling van teamgenoot 

Pauel passeren en kwam slechts 
enkele seconden tekort voor een 
podiumplaats. 
1500 meter loopster Raika Lenaarts 
wist bij de vrouwen korte cross op 
het podium te eindigen met een 
knappe derde plaats. Bij de vrou-
wen senioren lange cross wist Es-
ther Schipper een tweede plaats te 
behalen. 
De wedstrijd van de vrouwen pro-
minenten was zoals verwacht een 
prooi voor Adriënne Herozg, de 
kersverse vice-crosskampioene van 
Europa bij de Neo-senioren. Achter 
Herzog liep Selma Borst een sterke 
race, waarin ze als vijfde en tweede 
Nederlandse over de streep kwam. 
Achter Andrea Deelstra en Merel 

Kennismaken 
met badminton
Castricum - Wie meer wil be-
wegen kan op de maandag-
avond tussen 19.30 en 23.00 uur 
in sporthal de Bloemen komen 
kennismaken met badminton. 
Er wordt gespeeld door middel 
van het zogenaamde ‘afhangsy-
steem’ en er zijn spelers in alle 
categorieen: van beginnend tot 
gevorderd. 
Men kan de eerste twee avon-
den vrijblijvend spelen en de 
sfeer proeven, daarna kan men 
een lidmaatschap aangaan voor 
50,00 euro tot het einde van het 
seizoen. Voor meer informatie 
kan men terecht bij de leden-
administratie: Dennis van Vel-
zen; 0251-672552 of stuur een 
e-mail naar info@bccastricum.
nl. Langskomen op de maandag-
avond kan ook. 

Marathonloper Martin 
Lauret kiest voor TDR
Castricum - Martin Lauret sluit zich per 1 januari aan bij het 
atletencollectief van Team Distance Runners (TDR). De mara-
thonloper wil nog een keer alles op alles zetten om een inter-
nationaal toernooi te halen en is er van overtuigd dat TDR daar 
een grote bijdrage aan kan leveren.

De 36-jarige Lauret kiest voor 
TDR omdat hij onder de indruk 
is van de resultaten die TDR met 
haar langeafstandlopers boekt. 
De Woudenberger werd in de 
afgelopen jaren maar liefst vier-
maal geopereerd aan zijn achil-
lespezen. Het afgelopen seizoen 
liet hij zien daar geen problemen 
meer mee te hebben.
 Op het NK 10 km in Schoorl 
werd hij zevende in 29.56, op 
het NK halve marathon werd hij 
knap vierde in 1.04.32 en op het 
NK marathon wist hij zelfs in de 
hitte de bronzen medaille te win-
nen met een persoonlijk record 
van 2.20.45.

Lauret zal het volledige program-
ma van TDR draaien en dat be-
tekent dat hij begin januari met 
TDR op hoogtestage zal gaan 
naar Kenia en van de zomer naar 
Sankt Moritz. Lauret: “Compro-
missen zijn kansloos in topsport. 
Ik wil het goed doen en dat bete-
kent dat ik het hele programma 
van TDR zal volgen.”
Lauret heeft een persoonlijk re-
cord staan van 1.03.17 op de 
halve marathon en 2.20.45 op de 
marathon. Afgelopen voorjaar 
werd hij op het NK 1/2 marathon 
in Den Haag 4e en op het NK ma-
rathon in Rotterdam wist hij de 
bronzen medaille te winnen.

Castricum - Maandag 31 december vond met de Sylvester-
cross te Soest de traditionele afsluiting van het atletiekjaar 
plaats. De TDR-atleten waren bijzonder succesvol met twee 
overwinningen en vijf podiumplaatsen. Hoogtepunt voor de 
ploeg was echter de comeback van Michel Butter na diens 
teleurstellende optreden tijdens de Europese kampioenschap-
pen cross in het Spaanse Toro drie weken geleden.

de Knegt eindigde Barbara Zutt 
ijzersterk als vijfde Nederlandse. 
De mannen prominentenrace 
was voor TDR het klapstuk van 
de middag met vijf TDR-deelne-
mers. Michel Butter was hierin de 
grote smaakmaker met een derde 
plaats. 
Ennijs wist uiteindelijk duikend als 
eerste over de finish te komen voor 
Kipkorir en Butter. 
Kristof van Malderen, 17e overall, 
maakte in het begin deel uit van de 
kopgroep, kende in het middeldeel 
wat verval, maar wist zich met een 
sterk slot te herpakken. Twintig 
seconden achter Van Malderen 
eindigde een verkouden Martin 
Lauret als zesde Nederlander, twee 
plaatsen voor Rens Dekkers, die 
een voor zijn doen sterke cross 
neerzette. 
De komende weken zal een groot 
deel van de TDR-atleten zich rich-
ten op de halve marathon van Eg-
mond, die op 13 januari zal plaats-
vinden. 

Afscheid Tim Joosse
Castricum - Op een drukbezochte receptie nam Tim Joosse afge-
lopen vrijdag afscheid als voorzitter van de Stichting Castricum helpt 
Muttathara. Hans Rook neemt met ingang van het nieuwe jaar de voor-
zittershamer over.   

Stressreductie 
door Mindfulness
Limmen - Op maandag 14 ja-
nuari van 13.45 tot 15.15 uur is 
er weer een introductiecursus 
Mindfulness in Ons Huis aan de 
Zuidkerkelaan 23 te Limmen. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Mindfulness is een begrip uit 
het Boeddhisme. Het betekent 
de volledige aandacht geven 
aan het nu, zonder oordeel. De 
cursus is gebaseerd op het werk 
van Dr. Jon Kabat-Zinn, bioloog 
en stressspecialist en is bedoeld 
voor mensen die anders met hun 
stressklachten willen leren om-
gaan. Het is géén gespreks- of 
therapiegroep. Meer informa-
tie: www.therapieentraining.nl/ 
marrihuisman@hetnet.nl of tel.: 
0251-657160.
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Biljartvereniging ’t Stetje

Johan van Venetiën 
speelt wereldpartijen
Castricum - Vrijdagavond was voor Johan van Venetiën een 
schitterende avond; hij speelde alle sterren van de hemel. In 
zijn eerste partij werd Eugene Burgzorg van de tafel geveegd. 
In maar liefst 14 beurten met een slotserie van 5 maakte Johan 
er een eind aan en kwam Eugene niet verder dan 7 carambo-
les.

Ook de tweede partij van Johan 
tegen Huib Moot was prima, in 
ieder geval de start. Johan maak-
te in de tweede beurt een serie 
van 9 caramboles en maakte de 
partij uit in de 18de beurt. Huib 
kon hier zeer weinig mee. Twee 
prima overwinningen van Johan, 
die opklimt naar de bovenste re-
gionen. Ook koploper Cees Brou-
wer won weer zijn beide partijen. 
De eerste tegen Huib Moot won 
Cees in 19 beurten, ondanks het 
goed tegenstribbelen van Huib 
die series maakte van 10, 11 en 
een hoogste serie van 20 caram-
boles. De tweede partij van Cees 
tegen Eugene Burgzorg was ei-
genlijk hetzelfde als de eerste. 
Deze duurde 21 beurten die 
Cees afsloot met een serie van 
8 caramboles. Siem Groentjes 
was ook weer aardig bezig en 
won zijn partijen, de eerste tegen 
Piet Castricum, een goede partij 
die Siem in winst afsloot in 20 
beurten met een serie van 8 ca-
ramboles, wat tevens de hoogste 
was. Piet kwam 1 carambole te-
kort voor een remise. De tweede 
partij van Siem tegen Harm Reg-
ts was iets minder, hij won wel 
maar nu in 30 beurten. Jan van 
de Kerkhof won ook zijn beide 

partijen, eerst werd Verner Ous-
soren verslagen in 24 beurten en 
de tweede partij onderging het-
zelfde lot; Henk van Wijngaarden 
in 24 beurten. Jos Hes won in een 
slechte partij, in 35 beurten van 
Eugene Burgzorg. Verner Ousso-
ren won in een zeer goede partij 
van Cor sprenkeling in 17 beur-
ten en maakte een hoogste serie 
van 7 caramboles. Kees Rörik 
versloeg in 19 beurten Henk van 
Wijngaarden waarin beide spe-
lers een hoogste serie van 5 ca-
ramboles maakten. Kees verloor 
wel zijn partij tegen Jeroen van 
de Kerkhof waarin beide spe-
lers ook een hoogste serie van 
5 caramboles maakten. Jeroen 
verloor zijn tweede partij tegen 
Piet Castricum nu in 18 beurten, 
Jeroen maakte nog bijna remise, 
want hij maakte in de nabeurt 
nog een serie van 8 caramboles, 
maar kwam net tekort. 
Stephan Castricum won zijn 
partij tegen de laatste tijd wat 
tegenvallende Henk Revers en 
hier maakte Stephan een mooie 
hoogste serie van 10 caramboles. 
En tot slot won Harm Regts zijn 
partij tegen Piet Castricum in 19 
beurten met een hoogste serie 
van 6 caramboles.

Safe Point deelt punten 
Castricum – De zaalvoetbalploeg van Jos Kuijs heeft het jaar 
2007 met een goed resultaat afgesloten. In sporthal de Bloe-
men werd tegenstander Noord End – de nummer twee van de 
vijfde klasse – op een gelijkspel getrakteerd (4-4).

Safe Point begon geconcen-
treerd aan de wedstrijd. Beide 
ploegen hadden moeite het spel 
naar zich toe te trekken en wis-
ten zich weinig kansen te ver-
schaffen. Toch kwam Safe Point 
op voorsprong: Jinze de Groot 
verzilverde een voorzet vanaf 
rechts en bracht de stand op 
1-0. Vijf minuten daarna bracht 
Hans Kaandorp na een individu-
ele actie Noord End fraai op ge-
lijke hoogte, 1-1. Safe Point was 
in de fase die volgde de betere 
ploeg maar wist niet tot scoren 
te komen. Noord End deed dit 
wel na een actie vanaf links en 
kwam op 1-2. Met deze stand 
leken de teams van speelhelft 
te gaan wisselen maar uit een 
scrimmage voor de goal beland-
de de bal bij Mark Meijer die het 
leer hard en hoog het doel in 
jaagde: 2-2.
In de tweede helft bleef Safe 
Point het meest in balbezit maar 
ontstonden wederom weinig uit-
gespeelde mogelijkheden. Timo 
Velzeboer en Jinze de Groot kre-

gen goede kansen maar doel-
man Elbers speelde (net als zijn 
collega Henk Zandbergen) een 
puike partij. Na een counter op 
links kwam Noord End op 2-3. 
Safe Point bleef druk zetten en 
een fout van Elbers vlakbij de 
middenlijn werd door Ronald 
Welboren – hij onderschepte de 
pass van de goalie – afgestraft: 
3-3. Kort daarop kreeg Kaan-
dorp de bal met enig geluk mee 
op links en haalde vernietigend 
uit: 3-4. Met nog tien minuten te 
spelen probeerde Safe Point met 
man en macht de gelijkmaker te 
forceren. Invaller Timo Velzeboer  
was na goed doorzetten nu wel 
succesvol en bracht Safe Point 
verdiend op gelijke hoogte, 4-4.
In januari mag Safe Point gaan 
proberen hogerop te komen in de 
vijfde klasse. Het team zal daar-
toe minder wisselvallig moeten 
gaan spelen. Eerstvolgend duel 
is op woensdag 9 januari, DGAC 
Vestering is dan de tegenstan-
der in sporthal de Blinkerd in 
Schoorl. Aanvang: 21.05 uur.

Rabo Oliebollenschaak-
toernooi sterk bezet
Castricum - Vrijdag 28 december vond in Dorpshuis de 
Kern, het door Rabobank Castricum gesponsorde en door de 
Schaakvereniging Castricum georganiseerde oliebollentoer-
nooi plaats. “Een vet goed toernooi”, aldus een enthousiaste 
deelnemer die zich de ruim voorhanden zijnde oliebollen en 
appelflappen goed liet smaken.

Zevenendertig deelnemers waren 
er en dat was op de laatste schaak-
avond van het jaar een prima op-
komst te noemen. De toernooivorm 
was Rapid met een zettempo van 
20 minuten per persoon per partij.
De korte tijdsduur voor een partij 
resulteerde weer in diverse blun-
ders en oliedomme zetten bij de 
schakers. “Wie is hier nou de olie-
bol”? verzuchtte een schaker tegen 

het eetbare kleinood op zijn bordje, 
nadat hij mat in 1 over het hoofd 
had gezien. Hilariteit alom en mede 
daardoor was deze avond er één 
vol ouderwetse gezelligheid.
Groep 1 werd gewonnen door Tho-
mas Broek, groep 2 door Mark Min, 
groep 3 door Hans Schagen, groep 
4 door Willem Pool senior, groep 5 
door Pim Hazewindus en groep 6 
tenslotte door Cees Egberts. 

Schaakclub Bakkum als 
koploper de winter in
Bakkum - Schaakclub Bakkum wist tegen degradatiekandi-
daat Oppositie 2 uit Heiloo een reguliere overwinning te beha-
len en het aantal bordpunten flink op te schroeven. Op bord-
punten gaat Bakkum als koploper het nieuwe jaar in en die 
kunnen aan het eind van de competitie net als vorig seizoen 
beslissend zijn. 

Coach Bakker kon de sterkst mo-
gelijke opstelling verwezenlijken. 
Aan bord 1 kreeg Henk van der 
Eng al direct veel ruimte en wist 
zijn tegenstander helemaal klem te 
zetten. Al na 19 zetten hield zijn te-
genstander, na ook nog materiaal 
verlies, het voor gezien. 
Aan bord 2 overzag Ton Morcus 
de winnende zet, doch na techni-
sche overwegingen was de winst 
slechts uitgesteld. 
Het eerste punt kwam aan bord 3 
van Peter Siekerman met wit spe-
lend. In een doodnormale Siciliaan 
vergat zwart het veld b5 te dek-
ken. In eerste instantie leverde dit 
een pion op, maar toen zwart een 
stuk wegblunderde gaf deze direct 
op. Aan bord 5 speelde Fons Ver-
meulen met zwart te enthousiast 
een pion op, verloor de kwaliteit 
en stond hopeloos verloren. Ver-
meulen rechtte echter zijn rug en 
dreef zijn tegenstander tot bittere 
wanhoop. 
Wit verzuimde de ijzersterke 
zwarte loper af te ruilen en ging 
uiteindelijk vrijwillig in een matpo-
sitie staan. Aan bord 5 stond Arno 

Schlosser met wit overwegend in 
een Konings-Indische partij. Zwart 
moest een loper offeren tegen 
twee pionnen en stond nagenoeg 
verloren. Schlosser dacht met een 
listige combinatie het spel geheel 
uit te maken, maar zag tot zijn 
schrik een paard verloren gaan. 
In wederzijdse tijdnood overzagen 
vervolgens beide spelers de winst 
en werd met nog enkele minuten 
op de klok remise besloten. 
Marijn van der Himst, nog steeds 
uit vorm, probeerde aan bord 6 met 
zwart de Caro-Kann opening. Dat 
beviel slecht en het spel gaf weinig 
kansen. Dankbaar nam Van der 
Himst het remisebod aan in een 
mindere stelling. Aan bord 7 had 
Han Kemperink een enerverende 
partij met goede kansen, doch in 
de onoverzichtelijke stelling werd 
uiteindelijk remise besloten. 
Jacob Bleijendaal aan bord 8 met 
zwart ging allerlei afruilen uit de 
weg om een sterk centrum te for-
ceren. Wit kon druk zetten, maar 
verloor na een verkeerde manoeu-
vre een stuk en daarmee de partij. 
Eindstand: 6.5-1.5.

Nieuwjaars-
loop bij AVC
Castricum - Op de eerste zon-
dag van het nieuwe jaar biedt de 
Rabobank bosloop van AVC lief-
hebbers en wedstrijdfanaten de 
mogelijkheid voor een flitsende 
start van 2008. Een uitgezet par-
cours vanaf de atletiekbaan door 
het PWN bos- en duingebied 
staat garant voor zowel sportieve 
ontspanning in de natuur als 
voor een pittige wedstrijd die de 
snelle lopers op scherp zet voor 
de Halve van Egmond een week 
later.
De officiële KNAU-wedstrijd 
gaat over 10 Engelse Mijl ofwel 
16,1 km. Op deze afstand zijn 
verschillende geldprijzen te ver-
dienen.
Daarnaast is er een ronde van 
10,7 km uitgezet. Voor de jeugd 
maken de afstanden van 2,3 km 
en 4,0 km deel uit van de jeugd-
klassementen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Beide korte af-
standen gaan om 10.15 uur van 
start, de beide lange afstanden 
om 10.45 uur. 
Alle afstanden zijn nauwkeurig 
uitgezet en leiden over bos- en 
duinpaden en over fietspaden in 
het PWN gebied. De 10 EM be-
staat uit twee verschillende ron-
des, de overige afstanden uit één 
ronde. Vertrek en finish zijn op de 
atletiekbaan. 
Voorinschrijven kan tot en met 4 
januari via de website van AVC: 
www.avcastricum.nl. Op de och-
tend van de bosloop kan het ook 
op het sportpark, waarbij het 
inschrijfgeld dan iets hoger is. 
Bij het inschrijfgeld is een blikje 
sportdrank en de toegang tot 
het duingebied inbegrepen. De 
jeugd betaalt 2,50 euro en krijgt 
daarvoor ook een herinnering. 
Het inschrijfgeld voor de volwas-
senen is 3,00 euro voor de 4,0 km 
en 4,00 euro voor de 10,7 km en 
16,1 km. Een herinnering aan de 
loop kost 1,50 euro.
Meer informatie is te vinden op 
de website van AVC.

Vereniging Ken-
nemer IJsbaan 
naar NK sprint
Castricum - Op zondag 6 ja-
nuari gaat de Vereniging Ken-
nemer IJsbaan naar het NK 
sprint in Heerenveen. Per luxe 
touringcar vertrekken de sup-
porters vanaf de parkeerplaats 
bij de bibliotheek.
De oranje gekleurde jeugd, vol-
wassenen en 65 plussers wor-
den keurig netjes voor de deur 
van het Thialf stadion afgezet. 
Kosten voor een zitplaats en 
heen- en terugreis zijn 30 euro 
per persoon.
Leden en niet-leden kunnen 
zich aanmelden bij het secre-
tariaat van de VKIJ: Judith Tee-
ling-van Haren, ’t Strengh 22 
in Castricum, tel. 0251-707448, 
06-38181412, secretaris@vkij.
nl.
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Peter van Splunter stopt als 
voorzitter van FC Castricum 
Castricum - Peter van Splunter is onlangs afgetreden als voor-
zitter van de voetbalvereniging FC Castricum. Vanaf 2004 was 
de man met het blauw-witte hart voorzitter van de fusieclub, 
die in 2002 ontstond uit CSV en SCC. Daarvoor was hij vanaf 
1997 voorzitter van SCC.

Onder zijn leiding groeide en 
bloeide de nieuwe club op 
Noord-End. Inmiddels heeft FC 
Castricum 850 leden en 300 vrij-
willigers. Per 1 januari 2008 wordt 
zijn plaats ingenomen door Mar-
tin Vaalburg. Het was een beslis-
sing waar Van Splunter uitvoerig 
over heeft nagedacht, voordat hij 
de knoop doorhakte. “Het funda-
ment onder de club is van beton. 
Martin Vaalburg kan verder gaan 
bouwen. Dat is het beste voor 
de club, al blijf ik bij een aantal 
commissies betrokken.”

Sinds 1974 is de geboren Am-
sterdammer (58) in het Castri-

weest. “Als ik voetbal, vergeet ik 
de sores van alledag. Het bestu-
ren is altijd een hobby geweest. 
Hoe groter de uitdaging, hoe 
groter de voldoening. Ik heb het 
meeste plezier als ik een team 
om mij heen heb dat klikt. Ge-
zelligheid en vriendschap zijn 
de basis voor prestaties. Bij FC 
Castricum lopen heel veel goede 
mensen rond, ook die wij nog 
niet allemaal kennen. Het is de 
kunst om daar een team van te 
smeden. Ik draag die uitdaging 
graag aan mijn opvolger op en 
hoop oprecht dat Martin Vaal-
burg de steun van de hele club 
zal krijgen om FC Castricum ver-
der uit te bouwen.” 
Met een daverend afscheidsfeest 
heeft FC Castricum vlak voor 
kerst afscheid genomen van haar 
voorzitter. Tijdens de receptie wa-
ren er veel mooie woorden voor 
de man die met zijn enthousias-
me, inzet, passie en teamgeest in 
korte tijd uitgroeide tot een icoon 
van de club. “Peter van Splunter 
is de ideale voorzitter,” vergeleek 
Bert Koopmans, ex-voorzitter van 
Helios. “Hij is overal aanwezig. 
De enorme toeloop van de le-
den, de fusie, het boardingveld, 
de nieuwe kleedkamers en nu 
weer het kunstgrasveld, onder 
leiding van Peter is er heel veel 
gebeurd.” De voorzitters van Vi-
tesse, FC Limmen en Meervogels 
omschreven Van Splunter als een 
kleurrijk persoon, “die doet, zegt 
en draagt.” 

Voetbalveiling bij FCC
Castricum - Na het grote succes van de eerste voetbalveiling 
bij FC Castricum van vorig jaar met een opbrengst van ruim 
16.000 euro heeft de vereniging besloten hiervan een jaarlijks 
terugkerende traditie te maken op de laatste zaterdagavond 
van januari. Dat betekent dat de tweede veiling wordt gehou-
den op 26 januari. 

Het afgelopen jaar was de op-
brengst van de veiling bestemd 
voor de realisatie van een speel-
tuintje en een bijdrage in de 
kosten van een kunstgrasveld 
op het complex in Noord-End. 
Met de aanleg van het speel-
tuintje is inmiddels begonnen. 
Ook met het kunstgrasveld gaat 
het de goede kant op, alhoewel 
er nog wel wat hobbels zijn te 
nemen. De gemeente heeft wel-
iswaar haar jawoord gegeven, 
maar dat brengt straks voor de 
voetbalclub grote financiële ver-
plichtingen met zich mee. 
Zo wordt de huur door de komst 
van kunstgras aanzienlijk ver-
hoogd en zijn er diverse aanvul-
lende voorzieningen rondom het 
veld noodzakelijk.
FC Castricum heeft zich ook een 
nieuw doel gesteld op medisch 
gebied. De club wil zo spoedig 
mogelijk beschikken over een 
defibrillator om direct te kun-
nen handelen ingeval spelers 
of bezoekers worden getroffen 

door hartproblemen. Met de 
veilingopbrengst hoopt men ook 
deze doelstelling te verwezenlij-
ken.
Wat houdt zo’n veiling in? Er 
worden artikelen of diensten 
(‘kavels’) onder de hamer ge-
bracht, die beschikbaar zijn 
gesteld door leden of sponsors. 
Dat varieert van een boek of een 
fles wijn tot een timmerklus of 
het organiseren van een speci-
aal evenement. 

Het gaat er om dat het publiek 
zoveel mogelijk biedt op de pro-
ducten en dat de netto winst ten 
goede komt van de beoogde 
doelstellingen. Daarom wordt 
iedereen, die FC Castricum een 
warm hart toedraagt, opgeroe-
pen om op zaterdagavond 26 ja-
nuari naar de kantine op Noord-
End te komen. De veiling start 
om 20.00 uur. Voor nadere in-
lichtingen of het inbrengen van 
kavels kunt u bellen met Marcel 
Klaver (tel. 06-26368586). 

Swingen met peuters
Castricum - Op 8 januari start de volgende reeks van zes lessen 
‘Swingen met Peuters’ bij Fruns. Elke les van 1,5 uur komt er een ander 
thema aan bod. Irene Groen weet iedere keer opnieuw de peuters, met 
begeleider, te boeien. De lessen zijn iedere dinsdagochtend van 9.30 
tot 11.00 uur. Locatie is Studio Fruns aan de Verlegde Overtoom 9 in 
Castricum. Aanmelding kan telefonisch op 06-51046044 of per email 
op info@fruns.nl. Kijk voor meer informatie op www.fruns-jazz-events.
nl

cumse amateurvoetbal een be-
grip geworden. Destijds meldde 
hij zich aan bij Limmen. Tijdens 
de oefenwedstrijd stond er een 
Griekse coach langs de lijn. Van 
Splunter verstond hem niet. 
“Toen reed ik op de Zeeweg en 
zag dat mooie veld van SCC in 
de duinen. Daar heb ik mijn de-
buut gemaakt om tot mijn 38e 
in het eerste te spelen.” Hij be-
strijdt dat FC Castricum te klein 
is voor zowel een zaterdag- als 
een zondagafdeling. “Integen-
deel. Als je kijkt naar de zondag 
dan zie je ook daar een gewel-
dige happening. Dat begint al 
met de jongste jeugd om negen 
uur en gaat eigenlijk de hele dag 
door. Zo hoort het. Zeven dagen 
per week wordt hier gevoetbald. 
Ik vind dat geweldig. En dan het 
complex. Als het kunstgrasveld 
er van de zomer ligt, hebben 
wij met die oude bomen, de vij-
ver en die prachtige velden het 
mooiste complex van Noord-Hol-
land. Plaats genoeg voor twee 
bloeiende afdelingen. Bovendien 
is dat goed voor de kantine-in-
komsten en daar is iedereen mee 
gebaat.” 

Voor Peter van Splunter is het 
voetbal altijd een uitlaatklep ge-

Weer overwinning voor de F4
Castricum - Hoera, de F4 heeft ook de laatste wedstrijd voor 
de winterstop gewonnen. “Sinds dat Seim in ons team zit heb-
ben we bijna alle wedstrijden gewonnen!”, zei één van de spe-
lertjes terecht na afloop. Van te voren dachten de spelers al: 
deze wedstrijd moeten ze kunnen winnen. 

Toch ging het niet zo makkelijk 
als gedacht. De F4 speelde za-
terdag zonder de zieke Dave, 
waardoor Timo in de eerste helft 
en Tristan in de tweede helft op 
doel gingen. Leider Ben was er 
ook niet, want die moest werken. 
Wie er wel waren? Achter: Olivier, 
Brijan, Volkert; Midden: Egill en 
Seim; Voor: Tristan, Jesse en Bas. 
In de eerste helft voetbalde Cas-
tricum beter dan ODIN, maar 
konden ze geen doelpunt maken. 
Egill was er nog het dichtst bij, 
maar zijn schot ging net naast. 
ODIN was een paar keer flink 
gevaarlijk voor het doel van Timo. 
Ze schoten de bal vaak hard naar 
voren, waar één speler stond, 
die goed was in pingelen. Olivier 
wist die goeie speler vaak te-
gen te houden, Brijan redde een 
keer uitstekend met een sliding 
en keeper Timo redde door heel 
goed uit z’n doel te komen. Lei-
der Joost en trainer Sjoerd waren 
niet helemaal tevreden over de 
eerste helft, hopelijk zou het in de 
tweede helft beter gaan. 
En jawel hoor. F4 ging in de aan-

val, niet door de bal blind naar 
voren te schieten, maar door 
mooie aanvallen over de zijkan-
ten van het veld. Met Timo in 
de spits hadden ze nu ook meer 
kracht voorin. Egill speelde sterk 
op het middenveld en Bas maak-
te elke keer de bal goed vrij met 
schijnbewegingen. Seim slalom-
de langs alles-en-iedereen, maar 
zijn schot ging net naast het doel. 
Volkert paste heel fraai naar Bas 
die met zijn sterke linkerbeen 
hard op doel schoot! De verde-
diging van ODIN wist even niet 
meer waar de bal was, maar Timo 
wel! Hij schoot de bal onhoud-
baar in de linkerhoek van het 
doel, 1- 0. Castricum ging nu echt 
goed voetballen. Olivier speelde 
weer een berenpartij, geen ODIN 
speler kwam hem voorbij. Jesse 
was nog een keer heel dichtbij 
2- 0, maar zijn schot ging helaas 
naast. Toen ging het fluitje van 
Ruben Kamst en hadden ze weer 
gewonnen en goed gespeeld! De 
penalty’s gingen ook weer goed, 
vooral die van Tristan zat er heel 
mooi in.

Everard Luijckx 
verlaat FCC 
Castricum - Na drie jaar de zon-
dagvoetbal senioren van FCCas-
tricum te hebben getraind heeft 
Everard Luijckx besloten om zijn 
contract aan het einde van het 
seizoen niet meer te verlengen. 
De trainer kan op zoek gaan naar 
een nieuwe club voor een nieuwe 
uitdaging. FCC Zondag 1 voetbal-
de onder de leiding van Luijckx al 
die jaren in de KNVB vijfde klas-
se en handhaaft zich momenteel 
goed in de middenmoot. 

Duiven keuren 
Limmen - Op zondag 6 januari 
houden de leden van postduiven-
vereniging de Gouden Wieken hun 
jaarlijkse duivententoonstelling. De 
mooiste duiven worden dan door 
de leden ingezet en gaan beoor-
deeld worden door een landelijke 
keurmeester.
Ze brengen elk een viertal duiven 
in waaronder een oude doffer, een 
oude duivin en ook een tweetal jon-
ge duiven die geboren zijn in 2007. 
De keurmeester heeft de moeilijke 
taak om de mooiste/schoonste duif 
van de tentoonstelling uit te zoe-
ken, en tevens het mooiste viertal. 
Het gebouw aan de Damphegeest 
opent om 13.30 uur haar deuren. 



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
3 januari 2008

Wij wensen alle inwoners van de gemeen-
te Castricum een sprankelend 2008!

Bovendien nodigen wij u van harte uit om het nieuwe jaar met ons in te luiden tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst
van de gemeente Castricum

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

Begin van een nieuw jaar, tijd voor bezinning

Hoe staat het met úw woonwensen?

Uw mening telt
De vragenlijst is een initiatief van de samen-
werkende gemeenten en woningcorporaties 
in de regio Noord-Kennemerland. Zij willen 
de woonwensen van de inwoners van de 
regio in beeld brengen. Hoe staat het met 

hun huidige woonsituatie? Zijn er verhuis-
plannen, en welke wensen horen daarbij? 
Gemeenten en corporaties gebruiken de 
uitkomsten van het onderzoek om bijvoor-
beeld de samenstelling van de woningbouw 
in de regio te bepalen, en om in bestaande 

wijken en dorpen maatregelen te nemen die 
bijdragen aan een prettige woonomgeving.

Vul de vragenlijst in
Gelukkig krijgen we heel wat vragenlijsten 
binnen, dus het onderwerp leeft. Maar hoe 
meer mensen meedoen, hoe beter zicht we 
krijgen op de woonwensen in de regio. Van-
daar een herhalingsoproep: vul de vragenlijst 
in en stuur hem retour. U kunt hem ook via 
internet invullen. Het webadres en de inlog-
gegevens vindt u in de begeleidende brief 
die u heeft ontvangen. Bij voorbaat dank!

Ophalen kerstbomen op 9 januari
Dit jaar worden de oude kerstbomen in de 
gemeente opgehaald. Woensdag 9 januari 
kunt u uw boom op het verzamelpunt waar 
u normaal de afvalcontainer plaatst, aan de 
kant van de weg leggen. Zowel in Castri-
cum en Bakkum als in Akersloot en Limmen 
worden de kerstbomen opgehaald door de 
gemeente.

Wilt u de kersbomen ‘s ochtends voor 7.30 

uur  buiten leggen? In de loop van de dag 
worden de bomen opgehaald.

Wanneer u de boom niet op deze manier 
kunt inleveren, kunt u hem klein knippen 
en deponeren in de GFT-bak of inleveren 
op het afvalbrengdepot. Als de boom op 
een ander tijdstip moet worden opgehaald 
wordt € 13,- aan voorrijkosten in rekening 
gebracht.

Wmo-krant over eerste verjaardag Wmo 
Een aantal weken geleden is per post huis-
aan-huis de gemeentelijke Wmo-krant ver-
spreid . De krant schetst een beeld van de 
huidige stand van zaken, bijna een jaar na 
de invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.
Mocht u onverhoopt de krant niet hebben 

ontvangen, dan kunt u nog een exemplaar 
afhalen bij het Zorgloket in de hal van het 
gemeentehuis, bij de gemeentelijke locatie 
in Limmen, bij de bibliotheken in Castri-
cum, Limmen en Akersloot en bij de Cliën-
teninformatiepunten in de kernen.

Plattegrond
in uw
brievenbus
Uitgever Rijnland Plattegronden laat in 
de komende weken de meest recente 
versie van de plattegrond van Castri-
cum verspreiden in de gemeente. De 
plattegrond is tot stand gekomen in 
samenwerking met de gemeente Cas-
tricum. De kaart wordt verspreid op alle 
adressen, behalve de bezorgadressen 
met een nee/nee-sticker op de brie-
venbus. Wie geen plattegrond heeft 
ontvangen, kan een exemplaar afhalen 
bij de receptie van het gemeentehuis in 
Castricum en bij de gemeentelijke loca-
tie in Limmen.

Wellicht behoort u tot de mensen die onlangs de vragenlijst ‘Woonwensen- en woon-
belevingsonderzoek Noord-Kennemerland’ in de bus heeft ontvangen. Misschien heeft 
u hem inmiddels al ingevuld en teruggestuurd. Dan willen wij u hartelijk danken voor 
uw moeite. Maar het kan ook zijn dat u er nog niet aan toegekomen bent. In dat geval 
nodigen wij u uit alsnog aan het onderzoek mee te doen, ondanks dat de uiterste inle-
verdatum van 20 december al achter ons ligt.



AANgevrAAgde
verguNNiNgeN
Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
191207 Frans Halslaan 26 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning
Kerkemeer 43 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Rijksweg 90 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aangevraagde vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 januari 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Van Oldenbarneveldweg 4a in Bakkum

Het uitbreiden van de woning

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 doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verleeNde
verguNNiNgeN

Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
271207 Bakkummerstraat 69 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning

reclamevergunning
271207 Burgemeester Mooijstraat 21/21a in Castri-

cum
Het plaatsen van gevelreclame

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.

meldingen wet milieubeheer
 Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum (verder: ‘het bevoegd gezag’) maken hierbij be-
kend dat de stukken en de beschikking voor het intrek-
ken van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
ter inzage zijn gelegd.

* Het betreft EBA Carnaval- en speelgoedindustrie, 
voor een inrichting voor het opslaan en verkopen van 
carnavals- en speelgoedartikelen en het verrichten 
van aanverwante activiteiten op het adres Jan Valke-
ringlaan 1 te Limmen.

De beslissing betreft het ingevolge artikel 8.25 Wet 
milieubeheer intrekken van de vergunning, door het 
bevoegd gezag verleend op 16 juni 1989. De reden 
hiervoor is dat de activiteiten waarvoor de vergunning 
verleend is, inmiddels gestaakt zijn.
Deze beschikking wijkt niet af van de ontwerpbeschik-
king die eerder ter inzage heeft gelegen.

* Het betreft Constructiebedrijf J. Mous, voor een las- 
en constructiebedrijf alsmede spuitactiviteiten op het 
adres Rijksweg 71 te Limmen.

De beslissing betreft het ingevolge artikel 8.25 Wet mi-
lieubeheer intrekken van de vergunning, door het be-

voegd gezag verleend op 1 juni 1994. De reden hiervoor 
is dat de activiteiten waarvoor de vergunning verleend 
is, inmiddels gestaakt zijn.
Deze beschikking wijkt niet af van de ontwerpbeschik-
king die eerder ter inzage heeft gelegen.

Inzage
De besluiten en andere relevante gegevens liggen vanaf 
3 januari tot en met 14 februari 2008 ter inzage bij de 
sector Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen, iedere werk-
dag van 9.00 tot 12.30 uur.

Beroep
Tegen beide beschikkingen kan binnen zes weken be-
roep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. Wie tegen de beschikking beroep heeft ingesteld 
kan, in spoedeisende gevallen, bij de voorzitter van ge-
noemde afdeling van de Raad een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld tot 
schorsing van de gehele beschikking of delen daarvan). 
Als geen beroep is ingesteld, wordt de beschikking van 
kracht na het verstrijken van bovengenoemde termijn. 
Als gedurende deze termijn wel beroep is ingesteld en 
een verzoek is gedaan tot het treffen van een voor-
lopige voorziening, wordt deze beschikking niet van 
kracht voordat op dat verzoek is beslist. Aan het grif-
fierecht, zowel voor een beroep als voor een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
heer A.A.M. de Pijper, tel. 
(072) 548 84 66.

Ontwerp-bestemmingsplan bakkum
Ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Bakkum” 
vanaf 3 januari 2008 voor een periode van 6 weken ter 
inzage op de afdeling VROM op het gemeentehuis van 
Castricum, Zonnedauw 4 in Limmen. Het gemeentehuis 
is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur. Tevens ligt een exemplaar van dit bestem-
mingsplan buiten kantooruren ter inzage bij de Biblio-
theek Limmen, Zonnedauw 2 te Limmen. Desgewenst 

Agenda
Raadsplein
10 januari 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Kaderstelling en voorbereidingsbesluit
Limmen-Zandzoom Raadzaal
20:15 - 21:00 Behandeling amendementen en moties bibliotheekfusie

Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard* 203

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:00 Initiatiefvoorstel De VrijeLijst Kunstproject Raadzaal
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen raadsvoorstellen* 204

a. Benoemen niet-raadslid mw. Bon t.b.v. deelname aan carrousel
b.Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 19-12-2007
c. Lijst van ingekomen stukken
d.Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

Raadsvergadering
22:15- 1. Opening en mededelingen Raadzaal

2.Vaststelling agenda
3.Besluitvorming

a. Bibliotheekfusie Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard inclu-
sief amendementen en moties

b.Bekrachtiging geheimhouding ten aanzien van de vertrouwe-
lijke bijlage ‘Beslisdocument kaderstelling Limmen-Zandzoom 

gemeente Castricum’
c. Benoemen niet-raadslid mw. Bon t.b.v. deelname aan carrousel 

(o.v.b. uitkomsten carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

Raadsactiviteiten
19:00 - 22:00 Opiniërende discussie armoedebestrijding

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

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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



kan het plan op afspraak, buiten de reguliere openings-
tijden worden ingezien. U dient hiervoor een afspraak te 
maken met de heer B. Visser,  tel. (0251) 661153. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Zee-
weg aan de noordzijde, de spoorlijn aan de oostzijde, de 
Vinkebaan aan de zuidzijde en de Professor Winklerlaan 
aan de westzijde. 

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk bij de gemeenteraad van Castricum, Raad-

huisplein 1, 1902 CA Castricum
- OF mondeling na telefonische afspraak met de heer 

B.Visser, telefoonnummer 0251-661153 Van een 
mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag ge-
maakt.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

Castricum, 2 januari 2008

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:

EHBO-vereniging Castricum organiseert cursussen, verleent 
EHBO-hulp bij locale activiteiten, is actief op het strand en geeft 
EHBO lessen op basisscholen. Men is op zoek naar een voorzitter, 
die de vergaderingen voorzit, externe contacten onderhoudt en de 
PR-activiteiten op zich neemt. Tijdsinvestering wordt geschat op 2 à 
3 uur per week, de bestuursvergadering is 1x per maand ’s avonds. 
Heeft u geen voorzittersambities maar wilt u wel plaats nemen in 
het bestuur, ook dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te 
nemen. Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de hulpver-
leningsaanvragen administratief verwerkt, dus enige computer- en 
administratieve vaardigheid is wel noodzakelijk.
Het ouderenwerk van de Stichting Welzijn wil een kookcursus 
voor mannen van 55 jaar en ouder organiseren en is daarom op zoek 
naar een kok die het leuk vindt mannen te leren de Hollandse pot, 
spaghetti, soep of andere eenvoudige maaltijden te koken. Koksdi-
ploma of heel veel kookervaring is een pré.  De cursus vindt 5x plaats 
op vrijdagavond van 17.00 – 19.30 uur. 
De Adviescommissie Wonen Castricum adviseert woningbou-
wers bij de praktische gebruiksindeling van een woning. Bijv. slaan 
de deuren niet tegen elkaar, is er ruimte voor een buggy, rollator, zijn 
de bovenramen bedienbaar, mogelijkheden voor thuiswerken enz. 
Voor het bestuur van deze stichting wordt een secretaris gezocht. 
Deze regelt de vergaderingen en is de contactpersoon voor de lan-
delijke organisatie en naar derden. Aangezien veel per e-mail wordt 
behandeld is ervaring met de computer wel noodzakelijk. De tijdsin-
vestering wordt geschat op 6 dagdelen per maand.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoonnummer 
is 0251-656562.  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Klimaatbosje bij 
Kleurenorkest
Limmen - Er is een klimaatbosje geplant bij basisschool Het Kleu-
renorkest. De feestelijke aanplant van de walnotenbomen gebeurde 
in het kader van de landelijke bewustwordingscampagne HIER.nu die 
gesteund wordt door de Nationale Postcode Loterij.

Limmen F1 kampioen
Limmen - Afgelopen zaterdag 
werd Limmen F1 kampioen. De 
jongens hadden alle wedstrij-
den gewonnen, maar omdat 
ze minder wedstrijden had-
den gespeeld dan de concur-
rentie, bleef het tot de laatste 
dag spannend of er voldoende 
punten vergaard zouden wor-
den. Dat bleek het geval en na 

een spannende oefenwedstrijd 
tegen Meervogels F1, die met 
2-1 gewonnen werd, kon er in 
de kantine van de vvLimmen 
een feestje worden gevierd. De 
kampioenen zijn Jos Hollenberg, 
Ron de Nijs, Marnix Groot, Stan 
Liefting, Wesley Borst, Joeri Ad-
miraal, Jaap Mennik, Dirk Hol-
lenberg en Quentin Aker.

Nordic Walking 
bij In Wandelpas
Regio - Gratis demonstraties 
Nordic Walking vinden plaats 
op dinsdagochtend 8 januari 
om 9.00 uur, vrijdagochtend 11 
januari om 11.15 uur en zater-
dagochtend 19 januari om 11.00 
uur. Vooraf aanmelden is nood-
zakelijk onder vermelding van 
de lichaamslengte. Startplaats 
is parkeerplaats Het Kraaiennest 
tegenover de Patatoloog aan de 
Rijksstraatweg in Heemskerk.
Naast Nordic Walking kan men 
bij ‘In Wandelpas’ sportief wan-
delen zonder stokken op dinsdag 
om 10.30 uur, woensdag 10.30 

uur en donderdag om 14.00 uur. 
De proefles is gratis.
Zondag 6 januari vindt een spon-
sorwandeltocht plaats voor het 
goede doel voor Nordic walkers 
en sportieve wandelaars. 
De start is om 10.00 uur tegenover 
de Patatoloog en de route bedraagt 
15 km. Minimum inleg is 5,00 euro 
bestemd voor een kindertehuis 
voor verstandelijk gehandicapte 
in Ghana (www.syrokids.nl). Meer 
informatie of aanmelden kan bij 
trainster Ria Schellekens, 0251-
242483/06-22582165 of www.in-
wandelpas.nl.

Met computer 
leren omgaan
Castricum - Mensen die geen 
ervaring met de computer heb-
ben en er in een rustig tempo en 
in een klein groepje eens mee 
willen kennismaken kunnen op 
maandagmiddag of woensdag-
middag terecht in de bibliotheek. 
De Stichting Welzijn Castricum en 
de Openbare Bibliotheek Castri-
cum organiseren  bijeenkomsten 
‘Kennismaken met de computer’. 
In twee middagen van circa twee 
uur laten medewerkers van Gilde 
Castricum de deelnemers ken-
nismaken met de basisbegrippen 
van automatisering.
 De bijeenkomsten vinden plaats 
op de bovenverdieping van de 
Openbare Bibliotheek Castricum 
van kwart over twee tot kwart 
over vier. De totale kosten bedra-
gen 11,50 euro. 
Inschrijven en betalen kan men 
bij Gilde Castricum (achter de bi-
bliotheek), Geesterduinweg 5 te 
Castricum, tel. 656562.

Lotgenotencontact
voor hartpatiënten 
Alkmaar - Patiëntenvereniging 
Hartezorg - regio Alkmaar - orga-
niseert samen met Medisch Cen-
trum Alkmaar (MCA) op zaterdag 
12 januari een lotgenotencontact 
voor (ex-)hartpatiënten en hun 
naasten. Deze bijeenkomst ver-
telt hartpatiënt de heer Post zijn 
persoonlijke verhaal over het be-
klimmen van de Aconcagua in 
Zuid-Amerika. Het vindt plaats 
van 10.00 tot 12.00 uur in de 
lounge (huisadres 014) van het 
MCA, ingang Metiusgracht.
Hartpatiënten kunnen veel meer 
dan zij denken. Dat kan de heer 
Post, bergbeklimmer en hartpa-
tiënt, deze bijeenkomst beamen. 
Samen met negen hartpatiën-
ten heeft hij van 20 februari tot 
21 maart 2007 de hoogste berg 
van Zuid-Amerika - de Aconca-
gua - geprobeerd te beklimmen. 
Enthousiast gaat hij vertellen 
over de voorbereidingen, de trai-
ningen, de begeleiding en het 
grote avontuur, aangevuld met 
foto’s. De Stichting Nederlandse 
Hart Expeditie 2007 ondernam 
dit avontuur om aan te tonen dat 
hartpatiënten nog steeds in staat 
zijn tot uitzonderlijke fysieke 
prestaties. 
De toegang is gratis. Voor het 
bijwonen van deze ochtend is 
het noodzakelijk dat men zich 
van tevoren aanmeldt bij de balie 
van patiëntenvoorlichting (huis-
nummer 037), telefoon (072)  
5483500.

Voorlichtingsavond over bevallen 
Alkmaar - Op dinsdag 8 januari 
organiseert de afdeling verlos-
kunde van het Medisch Centrum 
Alkmaar (MCA) een voorlich-
tingsavond over bevallen. De bij-
eenkomst wordt gehouden van 
19.30 tot 21.30 uur in de Pieter 
van Foreestzaal (huisnummer 
015), van het MCA, ingang Me-
tiusgracht.
Deze bijeenkomst is bestemd voor 
vrouwen die op de datum van de 
bijeenkomst 28 weken of langer 
zwanger zijn en hun naasten. 
MCA-sprekers zijn een gynaeco-
loog en mevrouw Wendy Grosz, 

verpleegkundige van de afdeling 
verloskunde. Laura van der Beek, 
verloskundigen uit de regio, ver-
zorgt een presentatie over de 
thuisbevalling. Na afloop is er 
ruimschoots de gelegenheid om 
vragen te stellen.
De toegang is gratis. 

Om deze bijeenkomst bij te wo-
nen is aanmelding noodzakelijk. 
Belangstellenden kunnen hier-
voor contact opnemen met de 
balie van patiëntenvoorlichting, 
huisnummer 037, van het MCA, 
telefoonnummer (072) 5483500.

Themamiddagen over kanker
Alkmaar - Medisch Centrum 
Alkmaar (MCA), thuiszorgor-
ganisatie Evean en ’t Praethuys 
(inloophuis voor kankerpatiën-
ten) organiseren een serie van 
zeven themamiddagen over kan-
ker, die uitsluitend bestemd zijn 
voor mensen met kanker en hun 
naasten.
De derde bijeenkomst heeft als 
thema: Leven met kanker. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 8 januari van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in het inloophuis 

voor kankerpatiënten en hun 
naasten ’t Praethuys, Wilhelmi-
nalaan 8 in Alkmaar. Vanaf 13.45 
uur is de zaal open en staan thee 
en koffie klaar. Aan het bijwo-
nen van deze middag zijn geen 
kosten verbonden. Het maximale 
aantal deelnemers per bijeen-
komst is vijfentwintig.

Men kan zich aanmelden bij de 
balie van patiëntenvoorlichting, 
huisnummer 037, van het MCA, 
telefoon: (072) 5483500.


