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Man verdacht van steken 
vrouw in been met mes
Castricum - Een 21-jarige man 
uit Castricum is donderdagoch-
tend aangehouden in zijn wo-
ning. Hij wordt ervan verdacht 
op maandagmiddag 24 septem-
ber een 65-jarige vrouw uit Alk-
maar in haar been te hebben 
gestoken. De vrouw fietste van 
Alkmaar naar Heiloo. Ter hoog-
te van de Heilooër Tolweg stond 
er een jongeman op een fiets 
naast haar bij de verkeerslichten. 
Na het oversteken fietste de jon-
gen voor haar. Halverwege het 
Heilooër bos haalde de vrouw 
de jongen in. De jongen kwam 
vervolgens bij haar fietsen. De 
vrouw voelde opeens een klap 
op haar linkerbeen. De fietsster 
stapte af en zag een mes op de 
grond liggen. De jongen fiets-
te weg. De vrouw bleek in haar 
been te zijn gestoken. In het 
MCA werd geconstateerd dat 

een slagader in haar bovenbeen 
was geraakt. Zij moest een nacht 
in het ziekenhuis blijven ter ob-
servatie. De politie deed onder-
zoek naar de mishandeling en 
kwam de verdachte op het spoor.

Even uitwaaien 
aan zee

Bakkum - Wie op de fiets was, 
moest de kluft oplopen, want 

Overleg over toekomst strand
‘Niet allemaal bij eigen 
piketpaaltjes blijven staan’ 
Castricum - De belangen van de strandpaviljoenhouders, na-
tuurbeschermers en strandbezoekers lopen op het eerste ge-
zicht flink uiteen. Toch is het in ieders belang een mooi strand 
met een duidelijk eigen karakter te realiseren. Dat bleek tij-
dens de eerste bijeenkomst van de Overleggroep Strandge-
bied Castricum (OSC) op 20 november. Duidelijk werd dat  
overleg weinig zin heeft als alle deelnemers bij hun eigen pi-
ketpaaltjes blijven staan. 

In het opstellen van het beleid 
van de gemeente ten aanzien 
van het strand wil de OSC een 
belangrijke rol spelen. De OSC 
is tot stand gekomen op initiatief 
van gemeenteraadslid Ron de 
Haan van de Vrije Lijst. Hij zegt: 
,,Het werkt goed als alle betrok-
kenen in een open overleg hun 
hart kunnen laten spreken, zon-
der stringente vergaderagenda of 
regels over spreektijd.” 
Jaap Jan Smit van De Frisse Wind 
waarin de strandpaviljoenhou-
ders zijn verenigd, presenteer-
de de ondernemersvisie ‘Green 
Beach’ voor het strand en duin-
gebied. Castricum moet het eer-
ste duurzame strand van Neder-
land worden, stellen de onderne-
mers. Tijdens deze eerste bijeen-

komst, met zo’n veertig verte-
genwoordigers van diverse be-
langengroepen, werd verder ge-
sproken over onderwerpen als 
de bereikbaarheid voor fietsers 
en automobilisten, de veilig-
heid, een vergelijking van de re-
gels en afspraken op het strand 
van Castricum met andere kust-
plaatsen, de gevolgen van aller-
lei nota’s, plannen en ontwikke-
lingen binnen en buiten de ge-
meente die relevant zijn voor het 
strand, een onderzoek naar de 
beleving van strandbezoekers, 
aandacht voor rust, ruimte en 
natuurbelangen en de identiteit 
van het strand- en duingebied. 
Het eerstvolgende overleg van 
de OSC staat gepland voor het 
voorjaar van 2013.

omhoogtrappen met windje te-
gen was echt niet te doen. Op 

het strand aangekomen was het 
weer ondoenlijk tegen de wind 
in te wandelen zonder bedek-
king voor het gezicht. Voor de 
wind zat de vaart er goed in, dat 
dan weer wel. 
Aan de kust stond zondag een 
zuidwesterstorm, windkracht 9. 
Tijdens deze eerste najaarsstorm 
werden windstoten tot 110 ki-
lometer per uur gemeten. In de 
gemeente was geen sprake van 
ernstige incidenten als gevolg 
van de storm. Foto: Marja de 
Groot. 

ZE KUNNEN HET 
DAK OP!

Dit pietentaartje 
past namelijk in 
elke schoorsteen.

Banketletter

Borstplaat

Kruidnootjes

Gevuld
speculaas

Chocolade-
letters

Amandel
marsepein

PIETENTAARTJE
8 PERsoNEN
vAN 14.95 12.95

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Gourmet of 
fondue

per pers. € 8,50
Vleeswarentrio
pekelvlees

bacon
boterhamworst

samen € 4,99
saucijzenstaaf
per stuk € 5,95

1228 november 2012 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen



28 november 20122

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
08-11-2012: Jesse Yaron, zoon 
van R.P. Out en P.J. Jonker, gebo-
ren te Alkmaar. 08-11-2012: Ya-
ra Petra, dochter van R.P. Out en 
P.J. Jonker, geboren te Alkmaar. 
08-11-2012: Sjoerd Alexander, 
zoon van R. Hoekstra en E. van 
Teeckelenburgh, geboren te Alk-
maar. 09-11-2012: Merel Mi-
chelle Adriënne, dochter van P.C. 
de Jonge en A.E.A. van Aalst, ge-
boren te Alkmaar. 13-11-2012: 
Sylvano, zoon van D.S. de Ruig 
en M. Sprenkeling, geboren te 
Beverwijk. 13-11-2012: Rein Fe-
renc, zoon van A. van Dijk en 
M.K. Lang, geboren te Beverwijk. 
17-11-2012: Tess, dochter van 
R.B. Renckens en M. Kee, gebo-
ren te Alkmaar. 17-11-2012: Di-
luz, dochter van A. Batur en X. 
Nadila, geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
10-11-2012: Florian, zoon van 
J.D. Bergman en L. Molenkamp, 
geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
Wonende te Castricum:
09-11-2012: van der Kolk, Theo-
dorus, wonende te Castricum en 
Geertman, Janine wonende te 
Amsterdam.
Wonende te Bakkum:
14-11-2012: van de Ven, Richard 
T. en Moll, Susanne D.
13-11-2012: Henket, Roy L.B. en 
Monteban, Marleen, beiden wo-
nende te Haarlem. 15-11-2012: 

Sander, Leonardus J. en Bussen, 
Susanne C.M., beiden wonende 
te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
10-11-2012: Stutterheim, Corne-
lis A., oud 81 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A. Willem-
sen.
 
Wonende te Akersloot:
14-11-2012: de Jong, Divera 
M.A., oud 69 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met H.G. Tie-
nen.
 
Wonende te Castricum:
13-11-2012: Poeder, Foktje, oud 
96 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met J. Pan-
man. 16-11-2012: Robregt, Hen-
drika J., oud 86 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met G.M. Heere. 16-11-
2012: Oorthuis, Geertruida A.M., 
oud 68 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met R.W. Schmitt. 
18-11-2012: Slief, Petronella A., 
oud 82 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met R.S.T. 
Schram. 19-11-2012: Hoekstra, 
Klaas, oud 83 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd met M.C. 
Ruis. 20-11-2012: Kolster, Anna 
M.M., oud 88 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
P.C. Kordes.
 
Wonende te Heiloo:
19-11-2012: van der Neut, Ger-
rit, oud 83 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met J. Klop.

Kerstconcert Projectkoor 
Castricum ‘We three kings’
Castricum - Projectkoor Cas-
tricum organiseert op zondag 
16 december met ruim 75 deel-
nemers een bijzonder kerstcon-
cert in de Maranathakerk met 
bekende solisten zoals Paula van 
Wijk (dwarsfluit), Marjan Deiman 
(harp) en Jaap Overal (tenor).
De deelnemers aan dit project-
koor zijn afkomstig uit de he-
le regio. De pianobegeleiding 

wordt verzorgd door Gijs Braak-
man en dirigent is Cees Brug-
man.
Toegangskaarten à 9 euro zijn 
verkrijgbaar aan de ingang van 
de kerk op de dag van het con-
cert, mits nog voorradig, vanaf  
13.45 uur. 
Reserveringen en informatie: 
Aad Zonneveld tel. 0251-656907 
of Ina Nieuwenhuis 072-5052537. 

Inbraakpoging
Castricum - Vorige week 
woensdag was er een poging tot 
woninginbraak aan de Oranjel-

aan. Tijdens afwezigheid van de 
bewoners werd er getracht door 
het openbreken van een raam 
aan de achterzijde van de wo-
ning binnen te komen.

Kinderzwerfboeken gezocht
Castricum - Dit schooljaar ne-
men 130 scholen deel aan een 
pilot om het thuislezen te stimu-
leren onder kinderen. De Sok-
kerwei doet ook mee.

Uitgeverij Zwijsen en Kinder-
zwerfboek hebben een leescar-
rousel met daarin kinderzwerf-
boeken geschonken. Zwerfboe-
ken zijn boeken die zwerven van 

kind naar kind en nooit gelezen 
of ongelezen in een kast mogen 
achterblijven. Zwerfboeken wor-
den doorgegeven of achterge-
laten op scholen, in ziekenhui-
zen, wachtkamers, winkels, trei-
nen, bussen et cetera. Wie heeft 
kinderboeken die ook als zwerf-
boek gebruikt mogen worden? 
Men kan deze afgeven bij juf In-
eke van groep 3.

Sleepboten centraal in 
Strandvondstenmuseum
Bakkum - Afgelopen week-
end werd in het Strand-
vondstenmuseum een expo-
sitie geopend van Joop Bak-
ker met maritieme schilderij-
en en tekeningen. 

Oud-machinist en docent Martin 
Ter Wolde presenteerde zijn films 
van spectaculaire klussen die 
met drie legendarische sleepbo-
ten uitgevoerd werden. De Witte 
Zee, De Elbe, en de Smit-Lloyd 9.
Dat varieerde van bergingsklus-
sen onder vuur in oorlogsgebied 
in Vietnam tot ijswachtvaarten 
op de Grand Banks, waar de sle-
pers destijds ingezet werden als 
reddingvaartuigen voor de krab-
vissers die altijd veel risico na-
men. De spectaculaire beelden 
van de slepers in de orkaan blij-
ven vertoont worden in het mu-
seum gedurende de expositie die 
de hele winter bezocht kan wor-
den. 
De huidige parttime strandvon-

ders Dirk en Frank Bakker wa-
ren samen met vader Thijs (86) 
ook aanwezig. Vader Thijs is ja-
renlang strandvonder geweest. 
Dirk en Frank werken in de mari-
tieme sector over de hele wereld. 
Frank verricht regelmatig ber-
gingswerkzaamheden. Hij trak-
teerde de aanwezigen op een 
persoonlijk verslag van de ber-
ging van de Aztec Maiden met 
unieke beelden vanaf het schip 
genomen.

Tijdens de opening kwam een 
dichtende Neptunus (Bob van 
Leeuwen) langs die een korte, 
grappige act presenteerde.  Van 
Leeuwen maakt ook gedichten 
voor de Stichting tegen Zinloos 
Geweld en heeft een bundel uit-
gebracht. Net als de schilderij-
en van Joop Bakker, is de bun-
del te koop in het museum. Een 
deel van de opbrengst komt ten 
goede aan het Strandvondsten-
museum.

Horeca bijeen
in Mezza Luna
Castricum - Donderdag 29 no-
vember wordt vanaf 14.00 uur in 
restaurant Mezza Luna de jaar-
vergadering van de afdeling 
Castricum van de Koninklijk Ho-
reca Nederland gehouden. Er 
wordt onder andere aandacht 
besteed aan de nieuwe drank- 
en horecawet die per 1 januari 
geldt.  Ook is er ruimte voor dis-

cussie rond de sluiting van diver-
se horecabedrijven en het aantal 
horecavergunningen dat de ge-
meente uitgeeft. Het verbod tot 
schenken van alcohol aan jon-
geren beneden de 18 jaar komt 
aan de orde, net zoals paracom-
mercie, het strandbeleid, jaar-
rondvergunningen en het ter-
rasbeleid. Penningmeester en vi-
ce-voorzitter Henk Levering stelt 
na bijna achttien jaar zijn func-
tie beschikbaar en ook secreta-
ris Henk Geluk neemt afscheid. 
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Beste vrienden 
spelen Jakopje

Castricum - Twee beste vrien-
den uit groep 7 van De Sokker-
wei spelen de rol van Jakopje in 
de nieuwe productie van Musi-
calgroep The Cast: Björn en Jes-
per. 
Op 31 januari gaat Beauty and 
the Beast in première in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. 

Vanwege de arbeidstijdenwet 
wordt de rol van Jakopje om de 
beurt door de twee vrienden ge-
speeld. Björn mag het spits afbij-
ten op donderdagavond en hij is 
op zaterdagmiddag weer aan de 
beurt. Jesper neemt de voorstel-
lingen op vrijdag- en zaterdag-
avond voor zijn rekening. 

Castricum - Woensdag 5 de-
cember is op Radio Castricum 
105 een nieuwe aflevering van 
Ondernemend Castricum te be-
luisteren. Mariska Tauber van 

clubMariz op radio clubMariz is ditmaal te gast in de 
studio. Mariska vertelt over de 
geschiedenis van het bedrijf, het 
reilen en zeilen in de huidige tijd 
en de toekomstplannen. De uit-
zending wordt herhaald op 12 en 
19 december en 2 januari. 

Castricum - Het Plusactiviteiten 
Winterprogramma wordt huis-
aan-huis bezorgd in de hele re-
gio. Het cursusboekje bevat een 
breed cursusaanbod op gebied 
van leren, ontwikkelen, ontspan-
nen en ontmoeten voor jong en 
oud: computerlessen, talen, cre-
ativiteit, educatie, gezondheid, 
hobby, koken, muziek, sport, le-
zingen en workshops. Voor meer 
informatie: tel. 0251-671837of  
www.plusactiviteiten.nl.

Plusactiviteiten

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag 15.15 & 20.45 uur
maandag, dinsdag 20.45 uur

woensdag 20.00 uur
Alles is Familie

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Skyfall - 007

donderdag & vrijdag 18.30 uur
zaterdag 15.15 & 18.30 uur

zondag, maandag & dinsdag 18.30 uur
Twilight - Breaking Dawn Part 2

dinsdag 14.00 uur
De Marathon

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

woensdag 15.45 uur
Koning van Katoren

zaterdag 12.45 & 15.15 uur
zondag 12.45 uur

woensdag 15.00 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag & zondag 12.45 uur 
woensdag  13.30 uur

Mees Kees

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 29 nov t/m 5 dec 2012

5 halen 
4 betalen 
Kusmi thee 

25 gram
aanbieding 
5 x 25 gram

€ 19,80
 Ook de Sint 

koopt bij Gusto

______________________

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Combineer uw eten met een 
bioscoopbezoek

Proeverij van de kaart
Pompoensoepje en wildbouillon

    Hertenbiefstuk met 
kastanjemousseline,

seizoensgroente en een 
rozemarijnjus

Bioscoopkaartje

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Romantiek en heel veel 
lachen in Alles is Familie
In Alles is familie is iedereen bin-
nen de familie de Roover op een 
punt in het leven beland waar-
in het maken van cruciale keu-
zes onvermijdelijk is. Zo wil Win-
nie een baby, haar man Rutmer 
wil dichter bij zijn gevoel ko-
men, zijn broer Charlie wil voor-

al geen verantwoordelijkheid en 
hun zwager Dick wil zijn over-
leden vrouw terug. Pater famili-
as Arend wil gelukkig zijn. En zijn 
vrouw Jeanette wil dat iemand 
haar wil. Je kunt niet kiezen wie 
je ouders zijn. Je kunt wél kiezen 
hoe je ouder wordt. 

De oude koning van Katoren 
is stervende en vertelt aan zijn 
vriend en kamerheer Gervaas 
dat de ministers de macht zul-
len grijpen wanneer hij dood is. 
In zijn laatste woorden smeekt 
hij Gervaas om een nieuwe ko-
ning te vinden. 
Diezelfde nacht wordt Stach ge-
boren. Zeventien jaar later stelt 

Wordt Stach koning van Katoren?
Stach de vraag die niemand 
durfde te stellen: wat moet ie-
mand doen om koning van Ka-
toren te worden? De ministers 
zitten in het nauw vanwege de 
aandacht van de pers en beslui-
ten om de jonge lastpost vijf on-
mogelijke opdrachten te geven. 
Onderweg ontmoet hij de ambi-
tieuze journalistiekstudente Kim.

Limmen - Ook dit jaar ontbreekt 
de Limmer Taaltest niet op het 
programma van Limmen Cultuur. 
De tiende editie wordt gehouden 
op donderdag 13 december van-
af 19.45 uur in de bovenzaal van 
Cultureel Centrum Vredeburg. 
De tekst is samengesteld door 
Henk Brandsma. 
Ook dit jaar is het mogelijk om 
individueel of per team deel te 
nemen. Zo’n team bestaat uit 
drie of vier personen die indi-
vidueel aan de test meedoen, 
waarna het resultaat gemiddeld 
wordt. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij Henk Brandsma, 
tel.: 072 5052052 of per e-mail ti-
bra@quicknet.nl. De entree be-
draagt 6,00 euro. 

Limmer Taaltest

Castricum - Ze is nog maar net 
twaalf jaar oud en uitgekozen 
om samen met vijf andere ta-
lentvolle meisjes de hoofdrol te 
spelen in een nieuwe versie van 
de musical Annie van Albert Ver-
linde. Zoë Rijk is dit voorjaar ge-
kozen uit honderden meisjes die 
auditie hebben gedaan voor de 
rol van Annie. De zoektocht naar 
Annie was ook te zien op televi-
sie bij Koffietijd en het program-
ma ‘De beste musicalkids van 
Nederland’. De première van het 

verhaal rond het kleine, bruta-
le weesmeisje met een hart van 
goud was afgelopen weekend in 
Den Bosch. De musical is door 
het hele land te zien en de laat-
ste voorstelling is in Carré. 

Het meisje, dat in het gewo-
ne leven brugklasleerling is op 
het Jac. P. Thijssecollege, debu-
teerde op haar zevende in The 
Sound of Music. Daarna volgden 
rollen in Joseph!, Kruimeltje en 
Droomvlucht. 

Zoë speelt hoofdrol 
in musical Annie!
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En nu ik!
,,Een glimlach aan de 
telefoon doet wonderen”

Op haar dertiende stond Marian-
ne van de Water op zaterdag  op 
de Zwarte Markt in Beverwijk om 
haren te vlechten. Daar verdien-
de ze een aardig zakcentje mee.  
Het ondernemen zit Marianne in 
het bloed. Enthousiast en ener-
giek vertelt ze over haar eigen 

bedrijf dat ze zeven jaar gele-
den is gestart. Daarvoor werkte 
ze onder andere als secretares-
se en receptioniste en als assi-
stent makelaar in Castricum. Tij-
dens die periode werd duidelijk 
dat Marianne aan de telefoon 
een grote overtuigingskracht 
heeft. Nadat ze gevraagd was 
door een bevriend makelaar om 
telefonische afspraken voor hem 
te maken - ‘je bent altijd zo pit-
tig aan de telefoon’ - breidde het 
werk steeds verder uit. ,,Simpel 
gezegd zou je kunnen zeggen 
dat ik hetzelfde doe als mensen 
in een callcenter, maar mijn ma-
nier is heel anders. Ik verkoop 
niets,  ik maak alleen afspraken 
voor mijn cliënten met organi-
saties en bedrijven die zij willen 
benaderen. Ik heb hier geen op-
leiding voor gedaan. Ik vind het  
bellen écht leuk en ben écht ge-
interesseerd in mensen, zij voe-

len mijn energie, ook door de te-
lefoon; een glimlach aan de tele-
foon doet wonderen. Als je maar 
integer bent en nooit manipu-
leert. Daarnaast kan ik me goed 
inleven in de ander en zijn of 
haar bedrijf én mijn stemgeluid 
is zodanig dat iedereen weet dat 
ik gebeld heb. ,,Een gave”, zeg ik. 
Marianne: “Zeker, maar ik buit 
hem wel uit.” Marianne heeft ook 
Masterclasses acquisitie gege-
ven aan de VU en de Rabobank. 
Binnenkort volgt een workshop 
acquisitie bij Plusactiviteiten.  
Zij woont samen met haar man, 
dochter en zoon in Castricum en 
is zomers vaak op het water te 
vinden, zeilen is haar passie. “Ik 
mag graag de regie hebben,” be-
eindigt ze het gesprek lachend. 
“Maar bij zeilen ben je niet altijd 
de kapitein, dat is voor mij ook 
wel eens leerzaam.”
Marie Kiebert. 

Concert van O’Branons
Limmen - Op zondag 9 decem-
ber organiseert Limmen Cultuur 
een middagconcert met de Ier-
se band O’Branons in de pro-
testantse kerk aan de Zuid-
kerkenlaan. Kenmerkend voor 
O’Branons is naast het afwisse-
lende en energieke spel, de in-
terpretatie van de pure traditi-
onele Ierse muziek. De  instru-
menten die bespeeld worden 

zijn: de Ierse houten dwarsfluit, 
low- en tinwhistles, uilleann pi-
pes (de Ierse doedelzak; zeer 
spectaculair om te zien én te ho-
ren!), accordeon, bodhrán (Ierse 
trom), de fiddle, gitaar en de Ier-
se bouzouki. Aanvang 15.00 uur, 
entree 10 euro. Voor kaarten: 
tel: 072-5052235, of limmencul-
tuur@hotmail.com en bij de kerk 
voor aanvang van het concert.

Kerstmarkt en activiteiten in Santmark
Castricum - Op zondag 9 de-
cember vindt in woonzorg-
centrum De Santmark een 
kerstmarkt plaats van 11.00 
tot 15.30 uur. Iedereen is wel-
kom. 
Voor 65-plussers worden de hele 
maand december activiteiten ge-
organiseerd. Op zondag 16 de-
cember van 10.00 tot 11.30 uur, 
treedt het gemengde koor van 

de Pancratiuskerk op. Het koor 
brengt een kerstprogramma 
ten gehore. De toegang is gra-
tis. Op dinsdag 18 december kan 
men vanaf 10.15 uur kerststukjes 
maken. Dinsdag 18 december 
treedt het koor Cantare op van-
af 19.30 uur. Donderdag 20 de-
cember biedt de Santmark een 
luxe viergangen kerstdiner aan. 
Het diner wordt muzikaal om-

lijst door Jan van der Schaaf (pi-
ano) en Theo Moorman (zang). 
Op donderdag 27 december is er 
bingo vanaf 14.00 uur. Op maan-
dag 31 december is er ‘Muzikaal 
theater aan Huis’. De voorstel-
ling begint om 14.30 uur. Aan-
melden kan op werkdagen via 
tel.: 0889957500. Men kan mai-
len naar j.engelsma@vivazorg-
groep.nl. 

Smaakvolle cadeautjes
Gusto en hoe goed koffie 
en thee drinken kan zijn
Castricum - Gusto heeft drie 
maanden geleden haar deuren 
geopend en nog dagelijks wordt 
het assortiment uitgebreid. Zo 
is de langverwachte en exclu-
sieve Kusmi Thee binnengeko-
men. Vanuit Parijs naar Castri-
cum! Om dat te vieren is de Kus-
mi deze week in de aanbieding. 
Ook wordt sinds afgelopen week 
de toonbank in Gusto verfraaid 
door de unieke ‘Spirit’ koffiema-
chine van Kees van der Westen.
Deze machine met oogverblin-
dend design staat er niet al-

leen als eyecatcher, maar pro-
duceert ook een heerlijk gezet-
te koffie. Door de perfecte druk 
en een constante temperatuur 
van 93 graden kan iedereen bij 
Gusto beleven hoe goed koffie 
drinken kan zijn. En Gusto ver-
koopt smaakvolle cadeaus. Denk 
dan aan theeknijpers, koffiesiro-
pen van Monin en  combinatie-
pakketten die leuk zijn om weg 
te geven. Binnenkort worden 
ook prachtige theeblikken aan 
het assortiment toegevoegd. Het 
adres is Dorpsstraat 66.

Limmen - Britt Zeeman van 
Schoonheidssalon Beauty by 
Britt maakt iedereen mooier en 
in de maand december wor-
den daar bovenop cadeaus uit-
gedeeld. Bij het boeken van een 
luxe behandeling wordt een 
massage cadeau gedaan van 
twintig minuten. Men kan kie-
zen uit een hotstone of manuele 
massage, waarbij de rug, nek en 
schouders worden gemasseerd, 
of voor een voetmassage. Bij het 
boeken van een complete be-

Gratis massage bij behandeling
Feestmaand bij Beauty by Britt

handeling krijgt men een mas-
sage cadeau van vijftien minu-
ten en bij de basisbehandeling 
is dat tien minuten. De feestaan-
bieding is nu al verkrijgbaar als 
cadeaubon. Leuk idee voor de 
feestdagen! Schoonheidssalon 
Beauty by Britt biedt diverse ge-
zichtsbehandelingen, lichaams-
behandelingen en massages. 
Het adres is Kerkweg 2, Limmen, 
tel: 06-51936890. Neem ook 
eens een kijkje op www.beauty-
bybritt.nl.
 

Jubileumacties De Graaf Tegels en Sanitair
Castricum - De Graaf Tegels 
en Sanitair én De Graaf Vloerte-
gelspecialist aan de Dorpsstraat  
bestaan binnenkort twintig jaar. 
Deze winkel heeft zich gespeci-
aliseerd in sanitaire ruimten en 
keramische en natuursteen vloe-
ren. 
Sinds 1992 wordt het concept 
‘alles onder een dak’ gehan-
teerd. Niet alleen voor een vak-
kundig ontwerp ook voor een 
persoonlijke begeleiding in de 
winkel waar een keuze kan wor-

den gemaakt passend voor ieder 
budget. Meer dan 25 opstellin-
gen op realistische oppervlakten 
in verschillende prijsniveaus ge-
ven een goed idee van de moge-
lijkheden. 
Tegels en sanitair zijn halffabri-
katen en pas door de juiste ver-
werking krijgen ze hun duur-
zaamheid en uitstraling. Beiden 
zijn noodzakelijk voor een resul-
taat waar jarenlang plezier aan 
beleefd kan worden. Daarom is 
het voor De Graaf belangrijk de 

uitvoering van nagenoeg alle 
werkzaamheden met eigen ver-
trouwde vakmensen uit te voe-
ren. Dit concept wordt door klan-
ten zeer gewaardeerd omdat de 
uitvoering in een korter tijdsbe-
stek plaatsvindt en de kwaliteit is 
gewaarborgd. Ook kan men hier 
terecht voor kleinere aanpassin-
gen, bijvoorbeeld het bad ver-
wijderen en een praktische dou-
cheruimte installeren. Ook voor 
tegelvloeren is men hier aan het 
juiste adres; een mooi assorti-
ment met een goede prijs/kwa-
liteitsverhouding staan garant 
voor een mooi resultaat.
En een tegelvloer is de meest 
ideale vloer voor toepassing 
van vloerverwarming. Mits goed 
aangelegd bespaart men door-
gaans op de gasrekening door 
de toepassing van vloerverwar-
ming in vergelijking met traditi-
onele radiatoren. 

Om het twintigjarige bestaan te 
vieren heeft De Graaf in decem-
ber feestelijke en interessante 
aanbiedingen. 
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Tevredenheid onderhoud leidt tot aankoop 
twee nieuwe auto’s bij Liefting Schermer

Castricum - Wat doe je als eige-
naar van een rijschool als twee 
lesauto’s na zo’n 400.000 km 
toe zijn aan vervanging? Dat ga 
je naar het bedrijf dat het on-
derhoud aan het wagenpark al-
tijd naar volle tevredenheid heeft 
uitgevoerd. Caspar Boeschoten 
van Rijschool De Barones heeft 
twee nieuwe lesauto’s aange-
schaft bij autobedrijf Liefting 
Schermer; een Toyota Yaris en de 
Nissan Pixo, een automaat.
,,In de toekomst rijdt iedereen 
in een milieuvriendelijke auto-
maat”, voorspelt Caspar. “Wie 
niet hoeft te schakelen heeft 
meer tijd om op het verkeer te 
letten en zal merken dat het rij-
den een stuk minder inspannend 
is.” Deze rijschoolhouder uit Hei-
loo beschikt ook over een Por-

sche 911 Carrera. ,,De Porsche is 
het paradepaardje van onze rij-
school. Dankzij deze auto zijn wij 
aan onze naam gekomen; de au-
to is van een barones geweest.” 
De rijschool heeft mooie aan-
biedingen tot 1 januari. De au-
to’s van de rijschool worden on-
derhouden door het vakkundige 
personeel van Liefting Schermer 
en Caspar tankt hier ook. ,,Het is 
heel handig dat dat 24 uur per 
etmaal kan en met de specia-
le klantenkaart is het extra voor-
delig.”
Extra voordelig is ook de APK-
keuring bij Liefting Schermer in 
de maand december. Die kost 
dan slechts tien euro. Hans Lief-
ting: ,,En op zaterdag 1 decem-
ber kan iedereen terecht voor 
een gratis wintercheck. De au-

to wordt gecontroleerd op zo’n 
dertig punten zodat onze klanten 
veilig de winter ingaan. Op die 
dag vullen we de koel-, rem-, en 
ruitensproeivloeistof bij en ver-
vangen we alle gewone lampen 
als dat nodig is. Helemaal gratis.”
Naast onderhoud aan alle mer-
ken auto’s, verzorgt Liefting 
Schermer APK-keuringen, het 
vervangen van banden, accu’s 
en uitlaten en er worden scha-
dereparaties en taxaties uitge-
voerd. Het bedrijf heeft zich ver-
der gespecialiseerd in de in- en 
verkoop van nieuwe en gebruik-
te auto’s. Er is een groot aanbod 
in alle prijsklasse en merken. Kijk 
voor meer informatie op www.
lieftingschermer.nl. Het adres 
is Castricummerwerf 22, Castri-
cum, tel.: 0251-656334.

Accessoires halve prijs
Twice pakt uit in december

Castricum - De december-
maand wil Wendy Tromp van da-
mesboetiek Twice gebruiken om 
eens flink uit te pakken! De hele 
maand december zijn alle acces-
soires met vijftig procent afge-
prijsd. Mooie tassen, diverse sie-
raden en prachtige shawls gaan 
voor de helft van de prijs de deur 
uit.  Deze actie geldt niet op de 
nieuwste riemen, telefoontasjes, 
horloges en de zilveren siera-
den. Het adres is Torenstraat 36 
in Castricum. Kijk ook op www.
twice-clothes.nl.

Sunday Fair Winter Edition

Beverwijk schittert 
heel weekend lang
Beverwijk - Winkelstad Be-
verwijk organiseert een schit-
terend decemberfeest en ie-
dereen is van harte uitgeno-
digd. In de winkels en horeca 
wordt het een glanzend feest 
van licht in de donkere dagen 
voor Kerstmis. 

Beverwijk laat zich van haar bes-

te kant zien met een glinsteren-
de etalagewedstrijd in meer dan 
100 etalages. De feestelijke ont-
hulling vindt plaats op vrijdag 7 
december om 17.00 uur. Het pu-
bliek is de belangrijkste jury, 
want zij bepaalt de winnaar van 
de Publieksprijs. Door de enquê-
te in te vullen maakt men kans 
op een gigantisch kerstpakket. 

Feestvieren in steakhouse 
Bij de Buurvrouw 

Heemskerk - Gerechten die 
bereid zijn op de houtskoolgrill; 
het zijn vooral de vlees- en vis-
liefhebbers die volledig aan hun 
trekken komen in steakhouse Bij 
De Buurvrouw. 
Dit populaire restaurant biedt 
samengestelde menu’s voor 
groepen die iets te vieren heb-
ben. Een familiediner bijvoor-
beeld of een bedrijfsuitje om het 
nieuwe jaar op gepaste wijze in 
te luiden met een lekkere maal-
tijd in een sfeervolle omgeving. 
Het is bovendien mogelijk hier 
een (nieuwjaars)receptie/feest-
avond te houden voor een gezel-
schap tot zestig personen. 

Bij de Buurvrouw beschikt ook 
over een ‘klein restaurant’ dat 

zeer geschikt is voor besloten 
feesten en partijen voor groepen 
vanaf twintig personen.
Dinerbonnen kunnen voor elk 
gewenst bedrag worden uitge-
schreven en dat is een heel leuk 
idee om cadeau te doen. Want 
wie houdt er nu niet van gezellig 
uit eten gaan? 

Het restaurant is zeven dagen 
per week geopend vanaf 11.30 
uur, zodat het steakhouse ook 
een goede plek is om te lunchen. 
Alleen op 31 december is het 
restaurant een dagje gesloten. 
Het adres is Communicatie-
weg 4d in Heemskerk, tel.: 0251-
235579. Kijk voor een smakelijk 
voorproefje op www.bijdebuur-
vrouw.nl.

Dan begint het feest in de win-
kels, met hapjes en drankjes tij-
dens de extra koopavond, daar-
na is iedereen welkom in de ca-
fés en bars voor de schitterende 
after-party. 
Op zaterdag 8 december gaat 
het sfeervolle decemberfeest en 
de wedstrijd verder in de win-
kels en in de restaurants ser-
veert men ‘schittermenu’s’. Op 
de koopzondag 9 december 
staat de Sunday Fair Winter Edi-
tion op de Breestraat. Vele ver-
sierde kraampjes en het mooiste 
wint een prijs, dat wordt een lust 
voor het oog. En… gratis par-
keren! Beverwijk Schittert heeft 
ook  aandacht voor een goed 
doel; Local Request. 

Castricum - Klim in de boomhut 
in het donkere sprookjesbos en 
luister naar de geluiden van die-
ren in de nacht. 

Nachtdieren is een expositie 
voor kinderen  van vier tot en 
met acht jaar. De tentoonstelling 
‘Over nachten’ wordt gehouden 
van 6 december tot en met maart 
in De Hoep. Gratis entree.

Nachtdieren

Feest bij nieuwe Albert 
Heijn Rijksstraatweg 

Heemskerk - Een pietenfesti-
val, een kerstmarkt en een spe-
ciale koopavond met proeverij-
en op de zaterdag voor kerst. Er 
is in deze feestmaand weer ge-
noeg te doen bij Albert Heijn aan 
de Rijksstraatweg in Heemskerk!
De afgelopen weken hebben al 
veel klanten uit de omtrek deze 
winkel ontdekt, maar menigeen 
herkent door de fraaie architec-
tuur de winkel vanaf de weg niet 
direct. Albert Heijn aan de auto-
boulevard in Heemskerk is zeer 
goed bereikbaar en heeft vol-
doende parkeergelegenheid om 
en onder de winkel. Een makke-
lijke tussenstop voor de autofo-
rens om de avondmaaltijd  on-

derweg naar huis mee te nemen. 
De openingstijden zijn dagelijks 
van 8.00-21.00, alleen op zondag 
is de winkel gesloten. De vraag 
voor zondagopening voor 2013 
al bij de gemeente neergelegd.
Maar liefst twintig pieten komen 
naar het pietenfestival op zater-
dag 1 december van 14.00-16.30 
uur in en om de winkel. Het 
wordt een groot feest! ijdeltuit-
piet op de foto. Rond de feest-
dagen staan er nog meer activi-
teiten op het programma die op 
een later moment bekend wor-
den gemaakt. “En wie nog leuke 
ideeën voor onze winkel heeft, 
we horen het graag”, aldus su-
permarktmanager Sander Kager. 
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Castricum - Vorige week dins-
dag is het Groot Dictee Castri-
cum in de bibliotheek gehou-
den. Er waren dertig senioren, 
vijftien leerlingen van het Bon-
hoeffercollege en vijftien van het 
J.P. Thijsse College. Bij de senio-
ren werd de eerste prijs behaald 

door Lilian Schreuder met zes 
fouten. Vorig jaar won ze ook sa-
men met de jonge Isene Boudrie. 
De tweede prijs bij de senioren 
ging naar Jacqueline Nijmeijer 
met acht fouten, de derde naar 
Cobie Fokkens met negen fou-
ten. Bij de junioren was de eer-

ste prijs voor Andrea Tijhuis van 
het Bonhoeffer met vijftien fou-
ten, de tweede prijs was voor 
Maarten Zwart van het J.P. Thijs-
se College met zestien fouten en 
de derde voor Arlette Meijering 
van het Bonhoeffer met zeven-
tien fouten. 

Castricum - Bonhoefferleer-
lingen hebben vorige week een 
actie gehouden voor Sofie Lig-
thart uit Heemskerk. Sofie is een 
meisje van zes jaar en heeft kan-
ker. Ze kan haar overlevingskan-
sen vergroten door naar Amerika 
te gaan, maar daar is veel geld 
voor nodig. Daarom besloot haar 
vriendin Shelley samen met klas-
genoten uit mavo-3 geld in te za-
melen voor de stichting Super-
soof. De meisjes togen naar Al-
bert Heijn om te vragen of die 
hen wilde steunen in de actie. 
De supermarkt gaf hun een paar 
honderd donuts die ze tijdens de 
pauze verkochten voor 1 euro. 
Omdat ze daarna ook nog met 

Actie voor Sofie

de pet rondgingen hadden ze al 
snel ruim 400,- euro bij elkaar!
Mensen die ook willen done-
ren, kunnen een bedrag stor-
ten op  bankrekeningnummer 
5962.21.614 t.n.v. Stichting Su-
persoof. Meer informatie op 
www.supersoof.nl. 

Regio - De meldkamer van de 
politie krijgt met enige regel-
maat al weer meldingen bin-
nen van overlast door vuurwerk. 
De politie verzoekt een ieder die 
met illegaal vuurwerk in aanra-
king komt dit te melden via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000, 
dit vanwege de gevaarlijke situ-
aties die illegaal vuurwerk kan 
veroorzaken. Bellen met de poli-
tie via tel.: 0900-8844 of anoniem 
via Meld Misdaad Anoniem: tel.: 
0800-7000.

Illegaal vuur-
werk melden

Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag werd om-
streeks 00.05 uur een 14-jari-
ge inwoner uit Beverwijk door 
een horecaportier aangehouden 
omdat hij een plantenbak had 
vernield op de Dorpsstraat. 
De jongeman was al twee keer 
eerder die avond vanwege zijn 
leeftijd uit een horecagelegen-

heid gezet. Hij had de planten-
bak kennelijk uit frustratie kapot 
getrapt. De jongeman die onder 
andere onder invloed van alco-
hol verkeerde werd meegeno-
men naar het bureau, waar hij 
door zijn moeder werd opge-
haald. De jongen moet de scha-
de vergoeden en gaat naar bu-
reau Halt.

Aangehouden na vernieling

Castricum - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag werden er in 
een flat aan de Prof. Winklerlaan 
twee kelderboxen opengebro-
ken. De dader kwam op onbe-

Kelderboxen opengebroken
kende wijze in de hal van de flat 
terecht en brak daarna met grof 
geweld de deuren van de box 
open. Voor zover bekend wordt 
er niets vermist.

Krim Kamer Koor treedt 
op in de Pancratiuskerk
Castricum – Zondag 9 decem-
ber verzorgt het Krim Kamer 
Koor uit Oekraïne weer een con-
cert in de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat in Castricum. Het 
Krim Kamer Koor brengt voor de 
pauze een Russisch kerstreper-
toire en na de pauze de Russi-

sche- en Oekraïense volksliede-
ren ten gehore.
Aanvang 15.00 uur. Entreekaar-
ten kosten 6 euro en zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
boekhandel Laan en muziekhan-
del Borstlap. Aan de zaal kosten 
de kaarten 8 euro. 

Castricum - Vorige week 
woensdag aan het einde van 
de middag was er een kop-
staartaanrijding tussen drie 
voertuigen op de Soomerwegh. 
Bij de achterste personenauto 
was de airbag afgegaan en heb-
ben de hulpverleners de nek van 
de bestuurder uit voorzorg ge-
stabiliseerd. Hij had verder pijn-
klachten in zijn pols. Het slacht-
offer is bekeken door het ambu-
lancepersoneel en mocht naar 
huis. De overige twee bestuur-
ders hadden geen verwondin-
gen. 

Kop-staart

Castricum - Op de Provinciale-
weg Zaandam-Castricum heeft 
een motoragent woensdagoch-

Bellers bekeurd

Castricum - Op 7 december 
organiseert TT Castricum weer 
een TT Café in de bibliotheek. 
Het thema van deze maand 
is ‘genoeg’. Er wordt gekeken 
naar economie van het ge-
noeg in plaats van een econo-
mie van steeds meer. Aanvang 
19.00 uur.

Op 8 december wordt om 10.00 
uur gestart met teksten verzin-
nen voor TT posters met Loesje 
als inspiratie. Er is nog ruimte 
voor zes deelnemers. Aanmel-
den via TTCastricum@gmail.
com. Kosten twee euro. 

TT Café

tend vier automobilisten staande 
gehouden omdat zij met de tele-
foon in de hand reden. Bellen tij-
dens het rijden vergroot de kans 
op een ongeval. 

Elly de Waard gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum op Radio Castricum105 is 
Elly de Waard uit Castricum te 
gast. Elly de Waard is dichteres. 
Haar lyrisch romantische poëzie 

heeft veelal de liefde tot onder-
werp en dan met name de lief-
de tussen vrouwen. Ook heeft zij 
erotisch getinte gedichten ge-
maakt. Zij bewoont sinds 1973 
voormalig jachthuis Vogelwa-
ter in de Castricumse duinen. 
Ook schreef zij meer dan vijf-
tien jaar als recensent spraak-
makende stukken over popmu-
ziek bij onder meer de Volks-
krant en Vrij Nederland. Binnen-
kort is Elly de Waard op televisie 
te zien in de documentaire ‘Het 
ritme van Elly de Waard. Tevens 
verschijnen er twee boeken: een 
over Vogelwater, het domein van 
dichters en een over de dichter 
Chr. J van Geel. Het programma 
wordt uitgezonden op donder-
dag 29 november van 21.00 uur 
tot 22.00 uur. Op zondag 2 de-
cember wordt de uitzending her-
haald van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Foto: Combi Loek Anderson

Corso bij Oud-Castricum
Castricum - Op de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zondag 
2 december is de expositie nog 
te bezichtigen over het 75-jarig 
bestaan van het Corsotheater. 
Ook wordt doorlopend de film 

vertoond die Hans Kinders over 
de geschiedenis van het theater 
maakte. 
Iedereen is tussen 12.00 en 17.00 
uur welkom in het Historisch In-
formatiecentrum De Duynkant 
aan de Geversweg 1b.

Lilian en Andrea winnen 
het Groot Dictee
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Peter Vos en Cor Stroet 
maken dubbelslag bij WIK
Castricum - Peter Vos won zijn 
eerste partij overtuigend van 
Gert Lute in 23 beurten. Gert 
sprokkelde maar 33 caramboles 
bij elkaar, van de te maken 88. 
Peter maakte in zijn tweede par-
tij tegen Cees Burgmeijer de par-
tij niet in 25 beurten uit, toen de 
teller op dat moment op 30 ca-
ramboles stond van de te maken 
34. Na 30 beurten stonden er 32 
caramboles, van de te maken 34 
op het scoreblad, wat toch nog 
goed was voor drie punten. Cor 
Stroet kwam in zijn eerste partij 
tegen Cees Burgmeijer drie ca-
ramboles te kort om de vier pun-
ten te pakken en moest genoe-
gen nemen met drie. Zijn twee-

de partij tegen Cynthia Slinger 
leek  op een makkelijke overwin-
ning uit te draaien. Maar plotse-
ling kreeg Cynthia de geest en 
scoorde in de 21e en 22e beurt 
de ontbrekende acht caram-
boles bij elkaar. Cor maakte in 
de nabeurt alsnog remise, door 
zijn ontbrekende drie carambo-
les te maken. Siem Bakkum zette 
Jan Kamp in 22 beurten aan de 
kant, met een moyenne van 3.59. 
Frans Lute trok de partij tegen 
Kees Baars in 24 beurten naar 
zich toe en verdiende vier pun-
ten. Kees scoorde wel de hoog-
ste serie van 16 caramboles en 
behaalde met een moyenne van 
3.70 toch een prima resultaat.

De Goede op z’n best
Limmen - Op vrijdag 23 no-
vember speelde schaakver-
eniging Vredeburg de negen-
de ronde van de interne com-
petitie. Vader en zoon Ed en Bob 
Stolp waren slachtoffer van een 
schaakstunt. In een zeer geslo-
ten partij tussen Hans de Goede 
en Bob Stolp lukte het De Goe-
de een sterk paard te positione-
ren op de zesde rij. Toen De Goe-
de ook nog het briljante dame-
c8 speelde, moest Stolp onder 
ogen zien dat het binnen enkele 
zetten mat zou zijn. Met de over-
winning nestelt De Goede zich 
op een vijfde plaats van de rang-
lijst. Het jeugdige talent Sandra 
Hollander en de doorgewinter-
de Ed Stolp belandden eveneens 
in een strategische manoeu-
vreerpartij, waarin de verdedi-
ging sterker was dan de aanval. 
Het leek op remise uit te lopen 
tot Stolp zijn concentratie even 
verloor en zomaar een dame liet 
slaan. Sandra pakte het cadeau 

gretig uit. Jos Admiraal vocht 
als een leeuw tegen koploper 
Waldemar Mroz, maar was toch 
niet opgewassen tegen het tac-
tisch overwicht van de Pool, die 
met slimme zetten een pionnetje 
veroverde en het verschil maak-
te. De 15-jarige Ozair Dahi eta-
leerde zijn talent met een ster-
ke overwinning op Piet van der 
Heijdt. Jaap Limmen en Harold 
Ebels toverden een spectaculai-
re Siciliaanse partij op het bord, 
waarin Ebels net even dieper re-
kende. Hij offerde een loper om 
even later met de dame dodelijk 
binnen te dringen op de onder-
ste rij. Paul de Ruijter verzuim-
de in te gaan op de mogelijkheid 
dames te ruilen met Jan de Graaf 
en gaf De Graaf daardoor de ge-
legenheid een toren te verove-
ren en zijn benarde positie op de 
ranglijst te verbeteren. Komende 
week spelen zowel het eerste als 
het tweede achttal van SV Vre-
deburg een bondswedstrijd.

SC Bakkum behaalt 
een knappe zege 
op De Vennep

Bakkum - Afgelopen dinsdag 
heeft Schaakclub Bakkum zijn 
eerste verdiende overwinning 
behaald ten koste van De Ven-
nep. In de loop van de avond 
kwamen de Bakkummers niet in 
gevaar, hoewel het met een klei-

ne achterstand begon. Aan bord 
7 kwam Jos Zonneveld in het 
eindspel net te kort (0-1). Aan 
bord 8 kon Hans Mantjes met wit 
in een Spaanse partij een mooie 
stelling opbouwen (1-1). Han 
Kemperink speelde aan bord 5 

Foto: Hans Mantjes (rechts ) in actie tegen De Vennep

een zielloze partij. Na wat geruil 
en veel investering van tijd kreeg 
Kemperink tot zijn verrassing re-
mise aangeboden. Dat kon hij 
niet weigeren (1.5-1.5). 
Inmiddels had Jacob Bleijen-
daal aan bord 6 gedecideerd zijn 
voordeel tot winst uit gespeeld 
(2.5-1.5). Aan bord 2 werd Pe-
ter Siekerman in een onbeken-
de opening gezogen en zag 
geen enkele kans om zich daar-
uit te bevrijden. Na zo’n 20 zet-
ten konden zijn stukken geen 
vin meer verroeren en tien zet-
ten later was het mat of dame-
verlies: (2.5-2.5). Aan bord 4 wist 
Arno Schlosser in het midden-
spel een listige aanval op te zet-
ten, die uiteindelijk tot een fraai 
mat leidde (3.5-2.5). 
In een gesloten Siciliaan speelde 
Vermeulen met zwart aan bord 2 
een rustig opgezette partij. Toen 
wit niet nauwkeurig genoeg ver-
dedigde sloeg Vermeulen di-
rect toe, dwong zijn tegenstan-
der tot een wanhoopsoffer en in-
casseerde na een niet al te lan-
ge strijd een verdiend punt (4.5-
2.5). Henk van der Eng op bord 
1 won eenvoudig: (5.5-2.5). Op 
vrijdag 14 december speelt Bak-
kum de derby in en tegen Cas-
tricum

Nieuwenhuizen herfstkampioen 
bij biljartvereniging ‘t Stetje
Castricum - Piet Nieuwenhui-
zen heeft het toernooi ‘De eerste 
8’ gewonnen. In de eerste partij 
speelde Piet tegen Hans Mole-
naar, die hij in 17 beurten en een 
hoogste serie van 7 caramboles 
met 23 caramboles van het laken 
veegde. Ook in de tweede par-
tij tegen Joop van de Wijst wist 
Piet de winst te pakken. Met een 
hoogste serie van 7 caramboles 
in 19 beurten plaatste hij zich in 
de finale. 
De partij van Johan van Venetiën 
tegen Ronald Bijwaard was goed 
voor een overwinning, met een 
hoogste serie van 4 caramboles 

speelde Johan in 19 beurten zijn 
moyenne van 25 caramboles.
In de tweede partij zette Johan 
Hein Huijser op een zijspoor. In 
18 beurten en een hoogste serie 
van 5 caramboles behaalde hij 
25 caramboles en plaatste ook 
hij zich in de finale.
In de finale speelden Piet Nieu-
wenhuizen en Johan van Ve-
netiën om de welbegeerde tro-
fee. Na een strijd van 18 beurten 
mag Piet Nieuwenhuizen als te-
rechte herfstkampioen genoemd 
worden. Tweede plaats voor Jo-
han van Venetiën en op de derde 
plaats Hein Huijser.

Limmen - Kay Pronk heeft, on-
danks een mindere dag, toch 
de hoogste trede van het podi-
um mogen beklimmen na zijn 
zege in de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd. Direct na de 

Moeizame zege 
voor Kay Pronk

Nova naar Open Nederlands 
Kampioenschap kunstrijden
Castricum - Het is de net elf-
jarige Nova Scheelings uit Cas-
tricum gelukt om zich te plaat-
sen voor het ONK. Ze heeft af-
gelopen jaren hard gewerkt en 
haar doel voor dit jaar behaald. 
Nova heeft drie selectiewedstrij-
den gereden die door de KNSB 
werden georganiseerd. De twee 
beste resultaten werden mee 
gerekend. 

In het totaalklassement staat 
Nova op de elfde plaats. Alleen 
de top twaalf mag deelnemen 
aan het ONK. Zo dus ook No-
va. Ze werkt momenteel keihard 
omdat ze zich goed wil voorbe-
reiden op het ONK. 

Castricum - Op donderdag 6 
december is er een lezing over  
Godfried Bomans, de bijzonde-
re  spreker, redenaar, cabaretier 
en humorist. Bezoekers kunnen 
hun favoriete boek meenemen. 
Locatie: het leescafé van de bi-
bliotheek. Entree 2,50 euro. Voor-
af aanmelden bij Stichting Wel-
zijn, tel. 0251-656562/info@wel-
zijncastricum.nl. 

Lezing Godfried 

start plaatste Milosj van Renes-
se een splijtende demarrage om 
de schijnbaar onaantastbare po-
sitie van Pronk aan het wankelen 
te brengen. Pas halfkoers waren 
de rollen plotseling geheel om-
gekeerd, nadat Pronk in een keer 
het gat met Van Renesse dicht-
te, er over heen ging en weg 
was, Van Renesse alleen ach-

terlatend. In de laatste omloop 
wist Milosj van Renesse, nadat 
hij even daarvoor nog slachtof-
fer was van een valpartij, toch 
nog in de buurt van Pronk te ko-
men, maar bleef op honderd me-
ter steken. Achter Pronk en Van 
Renesse pakten Buter en Koper 
respectievelijk de derde en vier-
de plaats met Jansen op vijf.

Castricum - Vorige week maan-
dagochtend werd een 41-jarige 
fietser uit Wormer op de roton-
de C.F. Smeetslaan/Soomerwegh 

Aanrijding door een 61-jarige bestuurder 
van een auto uit Castricum aan-
gereden. 
De fietser is met een hersen-
schudding ter observatie opge-
nomen.

Breinbrekend
Castricum - Van 4 tot en met 9 
februari vindt de jaarlijkse col-
lecte van de Hersenstichting 
plaats. Er wordt gezocht naar 
collectanten. Aanmelden kan bij  
Lineke de Wit, tel.: 0251-824569, 
linekedewit@aol.nl. Bellen tus-
sen 19.30 en 21.00 uur.

‘t Praethuys
Castricum – Op 6 decem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur is ’t 
Praethuys op de Dorpsstraat 23 
weer geopend. Voor iedereen die 
met kanker te maken heeft biedt 
’t Praethuys een plek om even tot 

Castricum - De rommelmarkt 
van Mucicstar die afgelopen za-

Opbrengst rommelmarkt
terdag gehouden werd, heeft 
402,50 euro opgebracht. 

zichzelf te komen. Ook het leven 
van partners en andere betrok-
kenen is in de war geraakt door 
alle onzekerheid en angst. Van-
daar dat ook zij welkom zijn. Er 
zijn vrijwilligers aanwezig om 
aandacht, inspiratie en informa-
tie te geven.
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Onverwachte nederlaag Vitesse’22

Castricum - In stormachtige 
omstandigheden moest het in-
haalduel tussen Vitesse en Zil-
vermeeuwen worden afgewerkt. 
Beide ploegen bivakkeerden een 
week of vier geleden in de on-
derste regionen van de tweede 
klasse, maar hadden beide een 
opmerkelijke opmars in gang ge-

zet. Zodanig zelfs, dat de even-
tuele winnaar zich vast en zeker 
in de middenmoot zou nestelen, 
met de kans op aansluiting bij 
de (sub)top. Vitesse begon sterk 
aan de wedstrijd en leek voor het 
succes te gaan, maar in de twee-
de helft wist Zilvermeeuwen on-
danks het windnadeel het duel 

terecht in hun voordeel te beslis-
sen. Na rust was het niet Vitesse 
maar Zilvermeeuwen dat het ini-
tiatief pakte. Al na een minuut of 
vier spelen eindigde een aanval 
over links in een schot op doel, 
maar de inzet kwam via een ver-
dediger voor de voeten van Rick 
Dijkstra, die vervolgens doel-
treffend uithaalde: 0-1. Omdat 
linksback Tanno van den Berg-
he naar de linkerspitspositie was 
gestuurd, was een van de Zaan-
se spitsen de ontregelde verde-
diging van Vitesse te snel af en 
zijn perfecte voorzet werd op su-
blieme wijze op de pantoffel ge-
nomen door Erkan Guzhan. De 
goed keepende Hans Veldt was 
volstrekt kansloos op die magi-
strale inzet: 0-2. Volgende week 
zal Vitesse zich in het lastige uit-
duel tegen OFC moeten revan-
cheren voor deze toch wel on-
verwachte nederlaag. Foto: Joop 
Hollenberg.

Zilver voor Daniëlle Dam
Castricum - Op 24 en 25 no-
vember deed sportvereniging Ti-
os mee met de eerste rayoncom-
petitiewedstrijden in Beverwijk. 
Daniëlle Dam wist hier de zil-

veren plak binnen te halen. Op 
zondag wisten Mila Dekker en 
Nina Burgering een vierde plaats 
te bereiken, wat beloond werd 
met een medaille. 

Start korfbal fit bij Helios
Castricum - Helios start in ja-
nuari met korfbal fit. Korfbal fit 
is speciaal ontwikkeld voor vol-
wassenen die graag korfbal wil-
len uitproberen en bestaat uit 
oefeningen op laag recreatief ni-
veau om gezellig met elkaar te 
sporten.

De trainingen zijn elke dinsdag-
avond van 20.30 tot 21.30 uur in 
de gymzaal van het Clusius Col-
lege, waar belangstellenden vrij-
blijvend een keer mee kunnen 
doen. Voor meer informatie: Ni-
colette Lambriks, nicolette@lam-
briks.nl

Nationale toptijd voor 
Lisanne Schoonebeek

Castricum - De twaalfjarige Li-
sanne Schoonebeek heeft afge-
lopen zaterdag bij indoorwed-
strijden in Amsterdam de 60 me-
ter hordenloop in 9.61 seconden 
afgelegd. 

Dat is de vierde tijd ooit in Ne-
derland gelopen op dit onder-
deel door een D-meisje. Onlangs 
wist ze bovendien in Utrecht al 
drie clubrecords van AV Lycur-
gus op haar naam te brengen: 
1.50 m bij het hoogspringen, 
11.10 m bij het kogelstoten en 
8.41 s op de 60 meter sprint. 

Met deze prestaties staat ze nu 
ook al genoteerd in de nationale 
ranglijsten van dit indoorseizoen. 
Door haar prestaties is de Cas-
tricumse meerkampster kort ge-
leden uitgenodigd voor selectie-
trainingen van de Atletiekunie.

Pijnlijke nederlaag CasRC 
Castricum - De formatie van de 
Castricumse RC heeft zaterdag 
een pijnlijke nederlaag geleden. 
Tijdens de uitwedstrijd tegen de 
Haagsche RC, een directe con-
current voor de top zes, kwamen 
de bezoekers niet verder dan een 
11-6 uitslag. De ploegen hielden 

elkaar in de eerste helft prima in 
evenwicht. Fouten, bestraft met 
penalty’s brachten scores voor 
beide teams. Vlak voor het rust-
signaal hadden de Duinranders 
de 6-0 achterstand omgebogen 
naar een gelijke stand. Een de-
fensieve blunder van de bezoe-

kers bracht de 11-6 voorsprong 
voor de thuisploeg. De Castri-
cummers houden een punt over 
aan deze wedstrijd en zullen zich 
moeten herpakken in hun strijd 
om de top zes. De volgende ron-
de in de ereklasse staat gepland 
op 6 december.

Walvis 
in blik

Castricum - Vrijdag 23 no-
vember was de eerste edi-
tie van de nieuwe volleybal-
derby tussen Jonas en Croo-
nenburg. Vanwege het bela-
den karakter van deze wed-
strijd werd deze op neutraal 
terrein in de Mariaan afge-
werkt. Croonenburg begon 
de eerste set met de gebrui-
kelijke opstelling. 
Het in groten getale toege-
stroomde publiek zag dat 
de formatie uit Castricum 
uiteindelijk aan het langste 
eind trok en de set binnen-
sleepte. De tweede set ging 
weer lange tijd gelijk op tot 
het moment dat Bas afgeleid 
werd. Zijn passes vlogen alle 
kanten op met een noodza-
kelijke wissel als gevolg. Een 
sterke invalbeurt van Au-
ke kon het tij niet meer ke-
ren en de tweede set was 
voor de Walvisploeg. De der-
de en vierde set vertoonde 
hetzelfde spelbeeld. Beide 
sets werden uiteindelijk ver-
diend gewonnen. Met deze 
overwinning wist Croonen-
burg de tweede plek binnen 
te slepen die volgende week 
verdedigd moet worden in 
de volgende kraker uit de 
top van de promotieklasse, 
de wedstrijd tegen VIP.

Castricum - Op zondag 2 de-
cember staan weer vier hard-
loopafstanden op het program-
ma. Voor de jeugd de 2,3 km en 
voor de jeugd en de volwasse-
nen de 4 km. Beide routes lo-
pen door het bos. De 10,5 km en 
de 15,0 km voor de volwassenen 
gaan over het strand en door de 

duinen. De start van de 2,3 km 
en 4 km is om 10.15 uur. Om 
10.45 uur is de start van de 10,5 
km en 15 km. De start is bij AV 
Castricum aan de Zeeweg.

Voorinschrijven is tot 25% goed-
koper en kan tot vrijdag 30 no-
vember 24.00 uur op de site.

Castricum - Rugbybondscoach 
Gareth Gilbert heeft dinsdag 20 
november persoonlijk een trai-
ning verzorgd voor de Benjamin-
meiden (7-11 jaar) van CasRC. 
Hij werd ondersteund door leden 
van  zijn eigen Nederlands Da-
mes Sevens rugbyteam. De sfeer 
was enorm positief en Gilbert 

wist er behoorlijk de vaart in te 
houden met leerzame oefenin-
gen en spannende uitdagingen.

Meer weten over rugby (ook 
voor jongens)? Kijk op www.cas-
rc.nl of kom meedoen op dins-
dag of donderdag van 18.15 tot 
19.15 uur.

Rugby BN-er 
bij CasRC

Strand- en 
duinloop AVC




