
AANBIEDINGEN GELDIG VAN 6 T/M 12 DECEMBER

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Flyers_A6_Roset_4x nw  17-09-2007  09:49  Pagina 4

PROEF BOTERSTOL

3,95

Afgebakken met amandelbeslag
500 gram
van 5,95 voor 4,95

PROEF TULBAND

Castricummerwerf 39-41      1901 RV Castricum      Tel. 0251-651675      Fax 0251-670351 125 december 2007

Voor het

OFFiCiële
GemeenTe

nieuws 
CAsTRiCum

zie achterpagina

Dakpannenactie voor
Kronendak van start!
Castricum - In Castricum komt volgend jaar een gezinshuis voor verstandelijk gehandicapte 
kinderen. Gezinshuis ‘Het Kronendak’, een initiatief van Dorina van Beek en Nico Bijman, komt 
aan de Alkmaarderstraatweg. Binnenkort wordt begonnen met de verbouwing van het pand.

Nico Bijman, Debby, Dorina van Beek voor Het Kronendak aan de Alkmaarderstraatweg 59. (Foto: Maurice 
Boyer). 

Als zelfstandige zorgonderne-
mers willen Dorina van Beek en 
Nico Bijman in hun gezin – dat 
bestaat uit drie eigen kinderen 
– opvang bieden aan zes kin-
deren, met vier permanente en 
twee logeerplaatsen.

De ‘stichting vrienden van Het 
Kronendak’ wil een bijdrage leve-
ren aan het slagen van de missie 
van Dorina van Beek en Nico Bij-
man. De stichting is vandaag de 
actie ‘breng Het Kronendak onder 
de pannen’  begonnen. Sympathi-
santen kunnen voor 10,00 euro 
een dakpan kopen. 

De opbrengst van de actie wordt 
onder meer besteed aan spelma-
terialen en inrichting van de tuin. 
Lees ‘De Kronendak Kroniek’ op 
pagina 19 tot en met 22. Zie ook: 
www.hetkronendak.nl.

Brandweer in actie in eigen huis

Geen Kerst-Inn
Castricum - De Kerst-Inn gaat 
dit jaar niet door, dus geen ge-
zellige avond op 24 december in 
Dorpshuis De Kern voor mensen 
die behoefte hadden aan gezel-
schap. Voorzitter Fons Geeneva-
sen nam verleden jaar na 20 jaar 
afscheid, net zoals een aantal 
andere medewerkers. Ondertus-
sen hebben zich wel weer andere 
vrijwilligers aangediend die vol-
gend jaar de traditie voort willen 
zetten.

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma’s

cursus
een cadeau-idee?
Programma 2007 - 2008

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

Zondagmiddag is de brandweer ruim een uur bezig geweest met het 
veiligstellen van een zinken dak dat op de Dorpsstraat van een woning 
dreigde te waaien.

Castricum - In de vroege mor-
gen van 1 december werd de 
brandweer gealarmeerd voor 
hulpverlening bij stormschade. 
Tot grote verbazing van de dienst-
doende groep betrof het adres 
Boreelstraat 2, het adres van de 
brandweer zelf. In verband met 
werkzaamheden aan de gevel 
had een voegbedrijf een steiger 
geplaatst, die door de storm om 
dreigde te vallen.

Wat gebeurt er met  
grondgebied Limmen?
Limmen - De Stichting tot behoud van natuurlijke - en cultuur-
historische waarden in de Alkmaardermeeromgeving organi-
seert een donateuravond met het thema: ‘Wat gebeurt er met 
het grondgebied in en rond Limmen?’

Zandzoom, Wonen in het groen, 
ruimte voor ruimte, robuuste 
ecologische verbindingzone; 
wat staat er allemaal op het pro-
gramma voor de leefruimte van 
Limmen en omgeving? Door wie 
en waarom zijn deze plannen al-
lemaal gemaakt? Hebben bewo-
ners van het gebied er ook nog 
wat over te zeggen? De afdeling 
Limmen van deze Stichting or-
ganiseert deze avond op woens-
dag 12 december vanaf 19.45 

uur in basisschool Sint Maarten. 
Voorzitter is Jos Teeuwisse. Aan 
het woord komen geograaf Lia 
Vriend-Vendel, Rien Wezenberg 
van de provincie Noord-Holland, 
Jan van Boven van de gemeente 
Castricum, Martin Witteveldt, 
ecoloog bij ‘Landschap Noord-
Holland’ en  Ben Hopman, voor-
zitter Stichting tot behoud van 
Alkmaardermeeromgeving. Be-
langstellenden zijn welkom en 
de toegang is vrij.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 8 december 18.30 uur: 
Woord- en gebedsdienst m.m.v. 
dameskoor Bethlehem. Verzorgd 
door volwassenen liturgie. Voor-
ganger pastor G. Huisman.
Zo. 9 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Tweede zondag van de advent. 
Solidaridad.
Door de week zijn de vieringen op 
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 9.00 uur. Elke vrijdagmorgen 
van 9.30-11.30 uur is de kerk 
open voor bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemel-
opneming Bakkum
Za. 8 december 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 9 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Tweede zondag van de Advent.

Protestantse Gem. Castricum
Zo. 9 december: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. H. Appers, tweede Ad-
vent. Tijdens dienst kinderneven-
dienst en crèche. Uitgezonden 
door Radio Castricum (kabel 
104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel, tweede Advent. Tij-
dens dienst kindernevendienst 
en crèche. 

Evangelie Gem. Castricum
Zo. 9 december 10.00 uur: Mar-
tin Brand. Operatie Mobilisa-
tie O.M. Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Tijdens de dienst 
is er kinderopvang: crèche voor 
babies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 9 december 10.00 uur: Ds. 
Jan Tulp.

H. Cornelius Parochie
Limmen
Za. 8 december 19.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
jeugdkoor. Voorganger pastor J. 
Olling.
Zo. 9 december 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met ge-
mengd koor. Voorgegaan door ei-
gen woord- en communiegroep.

Prot. gem. Limmen
Zo. 9 december 10.00 uur: Drs. J. 
Bouma uit Bilthoven.

R.K. St. Jacobus de Meerdere
Akersloot
Za. 8 december 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 9 december 10.00 uur: Com-
munieviering met cantor. Voor-
ganger mw. Y. van Stiphout.

Protestantse gem. 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 9 december 10.00 uur: Dienst 
in Uitgeest. Ds. S. Kurtzahn uit 
Beverwijk.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Do. 6 december 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 7 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 8 december 19.00 uur: Ge-
zinsviering, achter in de kerk de 
wereldwinkel.
Zo. 9 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren. Tweede Adventszondag.

Pinkstergem. 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, Chur-
chillplein, 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. 

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst: 
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 

volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-

neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: Geen.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Skulpers bij
Zondagsociëteit
Castricum - Op zondagmiddag 9 december wordt er bij de 
Zondagsociëteit een wervelend en spetterend optreden gege-
ven door het dertig man tellend koor De Skulpers uit Castri-
cum. Het optreden wordt gegeven in de grote zaal van Ont-
moetingscentrum Geesterhage en is evenals voorgaande jaren 
ook deze keer een gezellige familiemiddag. 

Het shantykoor dat in 1995 bij 
paal 45 is opgericht is inmiddels 
stevig doorgegroeid in kwali-
teit en kwantiteit. Het repertoire 
bestaat niet alleen uit zeemans-
liederen maar is aangevuld met 
Engelstalige en Ierse folksongs. 
De muzikale begeleiding bestaat 
uit drie accordeonisten, een 
trekzak- en fluitspeler en een 
mondharmonicaspeler. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Marcel Klaver.

De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur in de grote zaal van 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. De zaal is open om 13.30 
uur.
De toegang is 3,00 euro. Voor 
meer informatie of het regelen 
van vervoer kan men bellen (tot 
en met 6 december): Stichting 
Welzijn Castricum, Opbouwwerk, 
tel. 0251-673793.

Stiltewandeling 
Castricum - Op maandag 10 
december wordt weer een stilte-
wandeling gehouden. De duin-
wandeling wordt georganiseerd 
door Marrianne Duijn en Rob de 
Wit. Er wordt verzameld om 9.30 
uur op het parkeerterrein voor 
de Hoep aan de Zeeweg in Bak-
kum. Aan deze wandeling , van 
ongeveer 5 km, zijn geen kosten 
verbonden. Deelnemers zorgen 
wel voor een duinkaart. Na af-
loop is er gelegenheid om, voor 
eigen rekening, gezamenlijk kof-
fie of thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. 

Kerstmarkt in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op woensdag 12 december van 15.00 tot 20.00 
uur zal in de Tuin van Kapitein Rommel te Castricum weer de 
jaarlijkse kerstmarkt worden gehouden. In de sfeervol ver-
lichte tuin zullen diverse organisaties voor het goede doel hun 
artikelen presenteren. Zo zijn ondermeer aanwezig de Wereld-
winkel, Unicef, Klaver Vier en het Rode Kruis. 

Op het eiland zal vanuit de nieuwe 
muziektent kerstmuziek ten geho-
re worden gebracht en in de kas 
worden zelfgemaakte kerststukjes 
verkocht. In het kerstcafé kunnen 
de bezoekers genieten van een 
verwarmend drankje. Verderop in 
de Tuin zullen schapen rondlopen, 
en ook ‘Kapitein Rommel’ zelf zal 
aanwezig zijn.
De muziektent, die op deze dag 
feestelijk in gebruik zal worden 
genomen is geheel vervaardigd 
door de technische vrijwilligers 
van de Tuin. Realisatie van de tent 
werd mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 
Optredens worden verzorgd door 
kinderkoor De Sterretjes van de 
Pancratiuskerk, een muziekgroep, 
geheel bestaande uit mensen 

die de lier bespelen en het Duin-
doornkwintet (blokfluitensemble). 
Als laatste zal de Dickensgroep 
van Emergo optreden, met sfeer-
volle Engelse kerstmuziek. 
De kerststukjes die in de kas wor-
den verkocht zijn door een grote 
groep vrijwilligers van de Tuin 
gemaakt. Hierbij is alleen gebruik 
gemaakt van natuurlijke materia-
len.
In het kerstcafé wordt door vele 
vrijwilligers koffie en thee, warme 
chocolademelk en glühwein ge-
schonken, en ook voor erwten-
soep kan men hier terecht.
De ingang van de Tuin van Kapi-
tein Rommel is schuin tegenover 
het station Castricum. Voor nadere 
informatie kan men op werkdagen 
tussen 9.30 en 16.30 uur bellen 
met de Tuin, tel. 0251-672356.

Geen krant
ontvangen?

Bel 0251-674433
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Intocht
pimpen
Naar aanleiding van een in-
gezonden brief in de Castri-
cummer sprak ik laatst met 
iemand over het Castricumse 
Sinterklaascomité. Volgens 
mij zijn weinigen zich er van 
bewust dat de Castricumse 
binnenkomst van de Goed-
heiligman maanden van 
organisatie kost. Nee, Sin-
terklaas staat nooit meer op 
het dak in Bakkum en ja, de 
intochten lijken elk jaar wel 
op elkaar. Is dat per definitie 
slecht? Volgens sommigen 
wel, want de intocht wordt 
regelmatig becommentari-
eerd. Het gebeurt inderdaad 
wel eens dat Sinterklaas 
wat later op zijn eindpunt, 
de Brink, arriveert dan ge-
pland. En het is begrijpelijk 
dat de zenuwachtige kinde-
ren die bijna in hun broek 
piesen een last kunnen zijn 
voor gestreste ouders. Maar 
op z’n oude dag komt Hij 
wel mooi even opdraven. En 
trouwens, als je echt moeite 
hebt om op Sinterklaas te 
wachten dan kan je het heft 
in eigen handen nemen door 
bijvoorbeeld met de optocht 
mee te lopen. Maar, lang leve 
de democratie; als het me-
rendeel vindt dat de Castri-
cumse intocht moet worden 
gepimpt dan zal iedereen 
een pepernootje moeten bij-
dragen. Stuur leuke ideeën, 
schema’s, tekeningen of op-
tochtplattegronden naar het 
Castricumse Sintcomité. 
Want welbedoelde feedback 
kunnen zij vast waarderen. 
Om dan maar het goede 
voorbeeld te geven: Sinter-
klaas, ik bied bij deze voor 
de volgende binnenkomst 
mijn paard aan. Het is dan 
wel geen schimmel, maar 
Castricum houdt toch van 
vernieuwing?

 Avienna

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Castricum - Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers 
Centrale is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende instel-
lingen.

De Volksuniversiteit Castricum is op zoek naar een extra be-
stuurslid die samen met iemand anders de contacten met de do-
centen wil onderhouden. In november-maart ligt de piek in de 
werkzaamheden. Men checkt de huidige docenten of zij door wil-
len gaan en zo niet, gaan op zoek naar nieuwe kandidaten via be-
staande kanalen.  Ervaring in het onderwijswerk is een pré. Men is 
medeverantwoordelijk voor het programmaboekje. 
Veilig Verkeer Nederland afd. Castricum heeft een kleine bezet-
ting en is tegelijkertijd bij veel projecten betrokken. Men zoekt een 
vrijwilliger die enkele uren per week actief wil optreden in één of 
meer projecten. Het gaat om het praktisch uitvoeren van activiteiten 
die te maken hebben met het bevorderen van de verkeersveilig-
heid op lokaal niveau. Gewenste kwaliteiten: sociale vaardigheid; 
voldoende mobiliteit voor vervoer binnen de gemeente; enige vaar-
digheid in het omgaan met de computer; liefst in het bezit van een 
eigen computer.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 
5 in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl

Groenland expeditie  
in Kennemer Theater
Regio - Op woensdagavond 16 januari doet beroepsavontu-
rier, fotografe en auteur Jolanda Linschooten in het Kennemer 
Theater verslag van haar expeditie over de Groenlandse IJskap 
eerder dit jaar. In een schitterende en bij tijden huiveringwek-
kende multimediapresentatie zal zij de kijkers meenemen op 
de barre skitocht van 600 kilometer die zij samen met Frank 
van Zwol afgelopen voorjaar uitvoerde.

De Akerslootse ondernam al vele 
tochten en expedities in het Hoge 
Noorden, die zij bundelde in het 
recent verschenen foto- en ver-
halenboek Poollicht. De tocht 
over Groenland die zij in het Ken-
nemer Theater presenteert, is 
echter in alle opzichten een over-
treffende trap en heeft al vanaf 
het begin met de nodige tegen-
slag te kampen. Bij aankomst in 
Groenland blijken twee dozen 
met vooruitgestuurde bagage 
spoorloos verdwenen, waaronder 
een groot deel van het eten en de 
speciale poolschoenen van Jolan-
da. Maar ook onderweg gaat het 
aanvankelijk niet voor de wind. 
Integendeel. Wekenlang moet er 
tegen een zware storm ingebeukt 
worden, bij een temperatuur die 
soms daalt tot –35 C. Naast het 
afzien en de koude beleven Lin-
schooten en Van Zwol ook on-
vergetelijke momenten, zoals het 
mysterieuze noorderlicht boven 
hun kamp en zeldzame lichtver-
schijnselen als halo’s en bijzon-
nen. Na een moeizame klim door 
de gevaarlijke en spletenrijke 
randzone van het gletsjerijs, ko-
men ze na 22 dagen aan bij een 
verlaten Amerikaans radarstation. 
De twee avonturiers gaan hier 
natuurlijk op onderzoek uit en lo-
pen door de verstilde filmset van 
een thriller uit de Koude Oorlog. 
Ook in de volgende weken, drukt 

de tegenwind echter voortdurend 
het tempo en de bodem van de 
voorraad eten begint in zicht te 
komen. Veel langzamer dan ge-
pland en op een karig rantsoen 
bereiken ze het hoogste punt van 
de ijskap, maar nu draait ook de 
windrichting en kunnen ze ge-
bruik maken van hun kites. Al 
vliegerend bereiken ze na 39 da-
gen het eindpunt: de Inuitneder-
zetting Isortoq aan de oostkust.
Jolanda Linschooten is met deze 
prestatie de eerste Nederlandse 
vrouw die erin geslaagd is om 
deze 600 km lange skitocht over 
de ijskap te volbrengen. De tocht 
werd zonder ondersteuning uit-
gevoerd, met zelf getrokken sle-
des van 100 kilo.

De presentatie bestaat uit digi-
tale fotografie en videofragmen-
ten, in HD kwaliteit geprojecteerd 
op een breedbeeld scherm, in 
combinatie met muziek en het 
live commentaar van Jolanda 
Linschooten. Aanvang van de 
presentatie op woensdagavond 
16 januari is om 20.00 uur in het 
Kennemer Theater in Beverwijk. 
Informatie is te krijgen op tele-
foonnummer 0251-316306. Kaar-
ten kosten 10,00 euro en kunnen 
besteld worden via de website 
www.OutdoorFoto.nl Hier is ook 
een korte video over de expeditie 
te zien.

Met kites over Groenland, foto: OutdoorFoto.nl

Vrouwen Lions actief op 
de Visser ‘t Hooftschool
Castricum - De leden van de vrouwelijke Lionsclub Langedijk 
richten hun activiteiten dit jaar op de basisscholen. In de Vis-
ser ’t Hooftschool in Castricum hebben de vrouwen de bin-
nendeuren en -muren geschilderd. Nu zijn de clubleden druk 
bezig met het opzetten van een loterij voor alle basisscholen 
zodat de scholen hun eigen spaarpot kunnen spekken.

Alles staat in het teken van sa-
men de armen uit de mouwen 
steken. Samen met de Lions-
vrouwen heeft het onderwijzend 
personeel het interieur van de 
school in de verf gezet. Dit was 
er, na de verbouwing die twee 
jaar geleden heeft plaatsge-
vonden, nog niet van gekomen. 
Budget voor het inschakelen 
van een schildersbedrijf had de 
school niet. Veel scholen kam-
pen met geldgebrek voor die 
extra activiteiten die het naar 
schoolgaan zo plezierig maken. 
De Lionsclub Langedijk heeft 
hier wat op bedacht. Samen met 
basisscholen die hier interesse 
voor hebben, wordt een loterij 
georganiseerd met twee doelen: 
het geven van fysiotherapie aan 
kinderen met het syndroom van 
Down in Oost-Europese landen 
en het spekken van de spaarpot 
van de deelnemende basisscho-
len.
De internationale Lionsorgani-
satie zet zich in voor goede doe-
len. De vrouwen van Lionsclub 
Langedijk hebben gekozen voor 
de ontwikkeling van kinderen 
met het syndroom van Down. 
In Oost-Europese landen wor-
den kinderen met een handicap 
nog steeds voor de buitenwe-
reld verstopt! Ouders weten 
geen raad met hun verdriet en 
hun kind. De Nederlandse kin-
derfysiotherapeut Dr. Peter Lau-
tenslager heeft een succesvolle 
behandeling voor kinderen met 
het syndroom van Down opge-

zet. Op zeer jonge leeftijd spelen 
met de kinderen verbetert de 
motoriek en het vermogen tot 
het hebben van sociaal contact 
met de ouders, broertjes en zus-
jes. Op verzoek van de Lionsor-
ganisatie traint Dr. Lautenslager 
therapeuten in Oost-Europese 
landen die op hun beurt weer de 
ouders leren om met hun kind te 
spelen en plezier te maken. Voor 
deze trainingen, een accommo-
datie en speelgoed wordt geld 
ingezameld, samen met de ba-
sisscholen die willen meedoen 
met de loterij.
De schoolkinderen verkopen 
loten aan familieleden en vrien-
den. Het is niet de bedoeling 
dat de kinderen langs deuren 
gaan. Drie loten per kind kan al 
voldoende zijn. De helft van de 
opbrengst gaat naar hun eigen 
school. Hiervan kan bijvoorbeeld 
de speelplaats worden opge-
knapt, een kerstdiner georga-
niseerd of extra leer- en speel-
spullen worden aangeschaft. De 
andere helft van het loterijgeld 
gaat naar het goede doel van de 
Lions. De kans is groot dat een 
kind iemand met het syndroom 
van Down kent dus het doel van 
de Lions spreekt ook de Neder-
landse schoolkinderen aan. 

Directies van basisscholen in 
heel de regio kunnen zich aan-
sluiten bij dit initiatief. Lionslid 
Leonora Roemer heeft de orga-
nisatie van deze loterij in han-
den, tel. 0226-413415.
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De herfst heeft er voor gezorgd 
dat er allerlei materialen op de 
grond zijn gewaaid waar je heer-
lijk mee kunt knutselen. 
Een versiering van bladeren, den-
nenappels, schelpen, eikeltjes, 
kastanjes en beukenootbolsters 
is een goed alternatief voor de 
glimmende en kunstmatige spul-
len uit de winkel. 
De kinderen brengen met hun 

zelfgemaakte kerstversiering het 
huis in een echte ouderwetse en 
landelijke kerstsfeer. De knutsel-
middag gaat alleen door bij vol-
doende deelname.

De bijdrage is 4 euro per kind, 
dit is inclusief een versnapering 
en iets te drinken. Aanmelden 
verplicht! Dit kan via www.pwn.
nl/activiteiten of 0900-7966288.
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INGEZONDEN

Geboren:
Wonende te Castricum:
22-11-2007 Eva Rosa, dochter 
van R.H. Veldt en S. Groeneweg, 
geboren te Beverwijk.
24-11-2007 Nienke Sofie, doch-
ter van H.J.J. Kemperink en D.R. 
van Rems, geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
21-11-2007 Tim, zoon van D.O. 
Droog en E.C. Jansen op de Haar, 
geboren te Beverwijk.
22-11-2007 Siep Dominicus Cor-
nelis, zoon van E.J. Kroone en 
J.M.J. van der Velden, geboren te 
Alkmaar.

Aangiften huwelijken- en
partnerschapsregistraties:
22-11-2007 Bernardos Aniceto, 
Miguel A. en Krom, Wendy A., 
beiden wonende te Akersloot.

Huwelijken- en
partnerschapsregistraties:
28-11-2007 Baas, Johan P. en 
van der Woude, Wanda, beiden 
wonende te Haarlem.

29-11-2007 Nijhof, Thijs en Nij-
hof, Thomas J.M., beiden wonen-
de te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
21-11-2007 Berkman, Pieter, oud 
84 jaar, overleden te Castricum.
22-11-2007 ten Brink, Johanna 
F., oud 86 jaar, gehuwd geweest 
met F.F. Wijnands, overleden te 
Castricum.
24-11-2007 Burger, Lena, oud 87 
jaar, overleden te Castricum
Wonende te Amsterdam:
24-11-2007 van Barneveld, Teu-
nis, oud 48 jaar, overleden te 
Bakkum.
Wonende te Akersloot:
22-11-2007 Oudhof, Lida A., oud 
73 jaar, gehuwd geweest met J.J. 
van Rietschoten, overleden te 
Amsterdam.
Wonende te Limmen:
26-11-2007 Bakkum, Petronella 
T., oud 96 jaar, gehuwd geweest 
met C.J. Denneman, overleden te 
Limmen.

Rode Kruis op kerstmarkt 
in de Tuin van Rommel
Castricum - Ook dit jaar is het 
Rode Kruis weer op de Kerst-
markt in de Tuin van Rommel 
present. Maar anders dan voor-
gaande jaren worden er eigen-
tijdse artikelen aangeboden, die 
gemaakt zijn door de eigen me-
dewerkers. Er zijn onder andere 
leuke doosjes om kleinigheidjes 
in te verpakken, maar ook kerst-
kaarten.

Tegen een kleine vergoeding 
kan er worden gegrabbeld. Wat 
niet veranderd is, is dat er weer 
heerlijke zelfgemaakte appel-
flappen en saucijzenbroodjes 
zullen worden verkocht.

Het Rode Kruis hoopt op veel 
belangstelling, zodat zij haar 
werk in het komend jaar weer 
voort kan zetten.

Natuurlijke kerstversiering 
Castricum - Op woensdagmiddag 12 december zijn kinderen 
tussen zes en twaalf jaar om 14.00 uur welkom in De Hoep 
om kerstversiering van natuurlijke materialen uit de duinen 
te maken. Er kunnen maximaal vijftien kinderen deelnemen. 
Aan de hand van allerlei voorbeelden gaan de kinderen aan 
de slag, onder begeleiding van een creatieve boswachter met 
twee rechterhanden. 

Burgerlijke stand Castricum

Castricum aan Zee
Wat een vertoning die discussie over de naam Castricum aan Zee. 
Raadsleden uit diversen plaatsen verenigd onder de naam Castri-
cum komen op voor hun eigen plaats terwijl de discussie juist voor 
de Bakkummers over iets principieels ging, namelijk wordt het Bak-
kum of Castricum aan Zee. De opmerking van mevrouw Irene Bouman 
van GDB slaat werkelijk alles. Terecht dat raadsleden uit Limmen en 
Akersloot gaan steigeren als iemand opmerkt: ”noem alles maar Cas-
tricum”, dus ook Limmen en Akersloot, en zij opmerkt: “dan weet je 
maar hoe het voelt”. Dat getuigt van weinig historisch besef en geeft 
alleen maar aan dat men maar wat roept. Daar hebben we geen raads-
leden voor, van hen immers mogen wij aannemen dat ze de zaak op de 
juiste manier beschouwen. 
Ook het idee om het ene gedeelte maar Castricum aan Zee te noe-
men en het andere Bakkum aan Zee slaat nergens op. Men maakt het 
zich veel te moeilijk. Kijk om u heen en we spreken van Bergen en 
Egmond aan Zee. We hebben te doen met een deel van de gemeente 
dat behoort tot Castricum dus is het doodgewoon Castricum aan Zee. 
In Egmond heb je Rinnegom en Egmond a.d Hoef, ‘t Woud en nog 
meerdere deelaanduidingen. In die plaatsen spreek je toch ook b.v. niet 
van Egmond a.d.Hoef aan Zee of Rinnegom aan Zee. Natuurlijk moeten 
Bakkummers fier en trots blijven op de naam Bakkum, maar laat het 
daar dan ook bij. Castricum aan Zee is zo ingeburgerd dat los van de 
historische rechten het veel beter is dat de naam zo blijft. En laten we 
daar blij mee zijn. De discussie over deze naamgeving duidt nog weer 
eens duidelijk op de kwaliteit van de Castricumse Raad. 
Ik lanceerde laatst een plan om te komen tot het formeren van een 
adviesgroep van deskundigen,die zo zij daar behoefte toe gevoelen 
desgewenst met een advies naar buiten komen. Als de Raad van Cas-
tricum niet eens in staat is een fatsoenlijke discussie te voeren over 
zo’n simpel onderwerp, dan lijkt het mij hoog tijd dat die adviesraad 
van wijze mensen er komt.
Cees de Ruijter

Weet u het nog?
Tijdens verkiezingstijd riepen bijna alle partijen dat Bakkum zijn Zee 
terug moest krijgen (NHD 30 nov), anderhalf uur vergaderen in de 
gemeenteraad van Castricum over het onderwerp ‘Bakkum aan Zee’, 
op de agenda gezet door Dorpsraad Bakkum, levert echter niets op. 
Want? Stel je voor! Dat moet maar even 80.000 euro kosten. (aanpas-
sing tekst op stuk of vijf ANWB-borden). Dan denk ik terug aan het 
moment waarop de raad weigert in debat te gaan over een verlies van 
maar liefst 1.500.000 euro voor de verkoop van het oude pand ‘Fatels’. 
Weet u het dan nog? 
Ben Piepers, Limmen.

Doe meer met Unicef 
kerstkaarten en cadeaus  
Castricum - Op zaterdag 8 de-
cember staat in winkelcentrum 
Geesterduin een Uniceftafel vóór 
Etos. Men kan daar een rijke 
verscheidenheid aan kerstkaar-
ten en cadeautjes vinden. Op 12 
december is Unicef vertegen-
woordigd in de Tuin van Kapitein 

Rommel. Natuurlijk kan men ook 
terecht in de bibliotheek waar 
de kaarten en cadeaus verkocht 
worden tijdens de openingsuren 
tot en met vrijdag 21 december. 
Unicef zet zich wereldwijd in voor 
kinderen die dat het hardst nodig 
hebben.

Musical in een kerkdienst
Limmen - Op zaterdagavond 8 december om 19.00 uur wordt er een 
musical in een kerkdienst gehouden in de Corneliuskerk. Het jeugd-
koor van de Corneliusparochie heeft een eigen musical geschreven. 
Het bekende verhaal van ‘Jakob die vecht met een engel’ is door een 
groep jongeren omgezet in een musical met als thema ‘Ken Je zelf’. 
Het jeugdkoor heeft zelf bekende pop-songs uitgekozen, en de tek-
sten geschreven.
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‘In de Serre’ 
Castricum - Twee weekenden 
kunst, antiek en curiosa in de 
serre. Liefhebbers van mooi ser-
viesgoed, glaswerk of bestek, of 
zij die nog op zoek zijn naar een 
cadeau voor de kerst, kunnen 
weer vrijblijvend een kijkje ne-

men ‘in de Serre’. Geopend van 
vrijdag 14 tot en met zondag 16 
december en van vrijdag 21 tot 
en met zondag 23 december. 
Openingstijden: van 11.00 tot 
16.00 uur en eventueel na tel. 
afspraak: 0251-656840. Het be-
zoekadres is: Geelvinckstraat 6 
(achterom), Castricum

Standpunten CDA bij  
politiek café op radio 
Castricum - Op zondagmiddag 2 december ging om half vijf 
het politiek café van Radio Castricum de lucht in. Fractievoor-
zitters of hun plaatsvervangers gingen in café Me Tante met 
elkaar in debat over een aantal pregnante zaken die de ge-
moederen in de gemeente flink doen oplaaien.

Het eerste onderwerp dat aan de 
orde kwam was het slapen in de 
strandhuisjes. Marianne Zonjee 
gaf nog eens duidelijk het CDA 
standpunt weer. “Er had eerst 
onderzoek gedaan moeten wor-
den naar de mogelijkheden en 
de consequenties van het sla-
pen in die huisjes. En niet, zoals 
nu bij het opnieuw vaststellen 
van het bestemmingsplan, star 
vasthouden aan jaren geleden 
ingenomen standpunten zonder 
precies te weten wat er nu ei-
genlijk tegen dat slapen op het 
strand zou kunnen zijn.” Maar 
de coalitiepartijen bleven bij 
hun standpunt. De vraag of er 
op het strandplateau geen ruim-
te zou moeten zijn voor uitbrei-
ding van horecamogelijkheden. 
Zonjee: “Onze gemeente heeft 
eigenlijk alleen nog maar een 
economische toekomst als we 
het aanbod van toeristische en 
recreatieve voorzieningen fors 
uitbreiden. Daarin past naar de 
mening van het CDA uitstekend 
een hotel op het strandplateau.” 
Andere partijen wezen op het 
belang van het behoud van na-
tuur en milieu.
De positie van de bibliotheken 
in de drie kernen was het derde 
onderwerp. Bij de behandeling 
van de begroting voor 2008 bleek 
dat niet alle partijen het door de 
leiding van de bibliotheek ge-
vraagde en onderbouwde sub-
sidiebedrag onverkort te willen 
toe wijzen. Voorgesteld werd de 
uitkomsten van het onderzoek 
dat door de bibliotheken van 

Alkmaar, Heerhugowaard en 
Castricum verricht wordt af te 
wachten en bij de voorjaarsnota 
op dit onderwerp nader terug te 
komen.
Onderhoud en beheer van de 
buitenwegen in Limmen en 
Akersloot door het Hoogheem-
raadschap levert voor die be-
woners van onze gemeente een 
extra belasting op die niet geldt 
voor de inwoners van Bakkum, 
Castricum en De Woude. Zonjee: 
“Het CDA wil dat aan die onge-
lijkheid een einde komt en dat 
het college met reële voorstellen 
komt die, in ieder geval in deze 
raadsperiode, een einde maken 
aan deze ongewenste toestand.”
Als laatste onderwerp kwam 
de woningbouw aan de orde. 
Het CDA stelde dat, naast de 
gemaakte afspraken over de 
woningverdeling, ook gekeken 
moet worden naar de vraag wie 
heeft behoefte aan welk wo-
ningtype en in welke prijsklasse. 
“Daarnaast zou gekeken moeten 
worden naar de kwaliteit van de 
lijsten met ingeschreven woning-
zoekenden en nagegaan moeten 
worden of hieruit ook al niet ge-
concludeerd zou kunnen worden 
aan welke woningen onze wo-
ningzoekenden behoefte heb-
ben.” Met een verwijzing naar de 
woningbouwplannen in de Zand-
zoom, die als alles goed gaat in 
2010 gerealiseerd kan gaan wor-
den, en waar ook nadrukkelijk 
gekeken zal moeten worden naar 
type woningen werd het politiek 
café afgesloten.

Dorpsraad Bakkum aan het woord
“Krijgt Bakkum een kerstboom?”
Bakkum - Het lijkt wel of het wat stil is geworden rondom de Dorpsraad van Bakkum. Het 
jaar loopt op zijn einde en dus een goed moment het bestuur bestaande uit Mark Meijer, 
John van Soest, Nils Vervoort, Theo Klören en Peter Laan, weer eens aan de tand te voe-
len. 
Komt er weer een mooie kerstboom op het pleintje? Peter (lachend): “We werken er hard aan 
en zijn zelfs bezig met twee vieringen voor elkaar krijgen. PWN heeft alweer een boom toegezegd, 
met wat vrijwilligers moet het wel weer gaan lukken.” Nils voegt toe: “Vorig jaar was enorm gezellig 
met de koren, de kraampjes en de glühwein. Lekker knus en Bakkums. Hopelijk wordt het dit jaar 
weer net zo gezellig.”
Jullie waren eerder dit jaar op TV Noord Holland over Bakkum aan Zee. Hoe staat het daar 
mee? John: “Er is nog geen besluit door het gemeentebestuur genomen, ondanks de voorkeur van 
de Bakkummers en de toezeggingen door alle partijen tijdens het gemeenteraadverkiezingsdebat 
dat we hebben georganiseerd. Vorige week heeft er nog een raadsactiviteit plaatsgevonden. Hier 
hebben we onze argumenten nog eens gepresenteerd. Het college gaat een besluit voorbereiden, 
dat vervolgens in de raad zal worden behandeld.”
Hebben jullie echt draagvlak voor Bakkum aan Zee? “Wij denken van wel”, aldus Theo. “Bij 
ons aantreden als bestuur hebben we alle Bakkumse huishoudens een enquete gestuurd. Uit de 
response kwam naar voren dat meer dan 80% een naamswijziging zou toejuichen. Verder is het 
toch de naam die in de volksmond wordt gehanteerd en bovendien ook buiten de Castricumse 
gemeentegrenzen erg bekend is. En wat te denken van Bakkum Beachvolleybal? Verder is het 
eigenlijk redelijk simpel. Het strand is volgens Rijk en gemeente officieel Bakkums gebied. Met de 
kosten zal het ook wel meevallen. Het gaat niet om een plaatsnaamwijziging, dus briefpapier enzo 
hoeven niet te worden aangepast, alleen wat bordjes en folders als ze opnieuw gedrukt worden. Bij 
het kadaster staat op de topografische kaarten de ‘aan Zee’ aanduiding niet.” 
Vorig jaar hadden jullie nog een mooie dorpskrant met foto van de Commissaris van de 
Koningin. Dit jaar niet? Mark: “Helaas zat het er dit jaar niet in. Een dergelijke krant maken kost 
enorm veel tijd en geld. Misschien als er in de toekomst zich mensen melden om stukjes te schrij-
ven en mee te helpen, dat het dan weer lukt. Je merkt dat het wel lastig is om nog wat meer actieve 
Bakkummers bij de vereniging te betrekken. Goede ideëen zijn er genoeg, maar in de praktijk heeft 
iedereen het erg druk en lukt het niet om wat meer vrijwilligers te mobiliseren voor activiteiten. En 
er is ook nog steeds een vacature in het bestuur.”
Wat hebben jullie verder gedaan? “Uiteraard hebben we begin dit jaar onze ledenvergadering 
georganiseerd”, vervolgt John. Bert Zonneveld heeft zich hier gemeld voor de kascommissie. Verder 
hebben we de Oranjevereniging geholpen met vrijwilligers voor Koninginnedag. En we hebben 
overleg met de gemeente gevoerd over dossiers als Zanderij, Duin en Bosch en Bakkum aan Zee.”
Jullie zijn nu bijna drie jaar actief als dorpsvereniging. Gaat het met de vereniging volgens 
plan? “We zijn al een tijd aan het evalueren over onze voortgang”, geeft Mark aan. “Wij hebben 
altijd een ambitieuze dorpsvereniging willen zijn met aandacht voor leuke activiteiten, zoals een 
kerstmarkt, maar ook met een actieve rol richting de gemeente om de belangen van Bakkum te 
behartigen. Een actieve vereniging met betrokkenheid en bijdragen van inwoners krijg je niet zo 
maar, dat gaat vele jaren duren. Het is daarom zo belangrijk dat je kunt laten zien dat je een verschil 
kunt maken, dat je concrete resultaten kunt laten zien.” 
En dat gaat niet goed? “Nee, wij maken ons op dit moment oprecht zorgen over het gemeente-
bestuur, zijnde ambtenaren, raad en college en de relatie met haar inwoners. De gemeente Castri-
cum presenteert zichzelf als een luisterende gemeente. Op zich is dat goed. Aan inwoners wordt 
continue gevraagd om naar bijeenkomsten te komen, een zegje te doen, zelfs met behulp van 
fototoestellen. Het probleem zit hem hierin dat er geen concrete invulling wordt gegeven aan 
serieuze punten die door de burger naar voren worden gebracht. Het gevolg is dat meer en meer 
mensen niet meer naar de bijeenkomsten gaan en zich verder verwijderen van de besluitvorming. 
Geen goede zaak.” 
Hebben jullie een voorbeeld? “Er zijn eigenlijk twee hele heldere voorbeelden. De eerste is de 
Nota Bouwstenen die in door inwoners van Bakkum is opgesteld. Deze nota is de uitkomst van een 
door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over leefbaarheid en veiligheid in Bakkum. Ruim 
200 Bakkummers zijn er geweest, op een totale bevolking van circa 2500 personen is dat veel, en 
getuigt van grote betrokkenheid. De door vijftien Bakkummers geschreven nota bevatte een over-
zicht van probleemsituaties en oplossingsrichtingen. Het eindresultaat? Een lange actielijst met 
alleen concreet het verplaatsen van een verkeersbord. Het tweede voorbeeld is het sluipverkeer in 
Bakkum. Dit is tijdens de net genoemde bijeenkomst en nota als grootste knelpunt naar voren ge-
komen. Maar bovendien, is het ook nog eens vastgesteld in een rapport van een door de gemeente 
ingehuurde verkeersdeskundige. U raadt al wat er na al die jaren is gebeurd. Niets.” 
Wat moet er veranderen volgens jullie? “Er zal een mentaliteistomslag moeten plaatsvinden 
bij alle betrokkenen van het gemeentebestuur: het ambtelijk apparaat, raad en college. Castricum 
bestaat uit vijf dorpskernen, daar is Bakkum er een van. Het zou goed zijn als raadsleden en college 
eens wat vaker komen praten, weten wat er speelt, en problemen oplossen. De klassieke houding 
van “nee, dat kan niet want” moet veranderen in “maar, zo zou het wel kunnen”. We hebben al 
vaker gepleit voor beleid gericht op dorpskernen. Voor Bakkum spelen er een aantal grote zaken: 
Zanderij, Duin en Bosch, verkeer en luchtkwaliteit. Het wordt tijd dat de gemeente de daad bij het 
woord voegt.” 
Stellen jullie je niet wat hard op? “Misschien, maar de zaak is ernstig. Al jaren wordt er gespro-
ken over bestuur dat dichter bij de burger moet staan. Nu gemeenten fuseren en groter worden, en 
vervolgens vaak zeer grote projekten starten, wordt de aandacht voor de inwoners en hun leefom-
geving er niet beter op. Dat punt willen we maken en verbeteren.”
Wat brengt de toekomst? “De dorpsvereniging en de inzet voor de doelen blijft. Als het om het 
gemeentebestuur gaat zullen we blijven proberen om op een positieve manier de relatie van ge-
meente met de dorpskernen te verbeteren. Het gaat niet alleen over Bakkum, maar ook over De 
Woude, Limmen, Akersloot en dorp Castricum. Vooral zullen we doorgaan met de kerstboom en 
de vieringen. We hebben nog genoeg ideëen voor de kersttijd, en denken na over nog een ander 
gezellig evenement in Bakkum.”
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Tweede winter- 
avondtoernooi
Castricum - Op 15 december is 
alweer het tweede winteravond-
toernooi, wat georganiseerd 
wordt door Tennisvereniging 
Castricum. Ook niet-leden kun-
nen hier aan meedoen. 
Dit keer gaat het om damesdub-
bel of herendubbel. Er wordt 
weer drie keer veertig minuten 
gespeeld. Aanvang is 19.30 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10,00 
euro. Er is plaats voor zestien 
koppels. 
Inschrijven kan via de website 
www.tvcastricum.nl en via de in-
schrijfformulieren die liggen bij 
Sportcentrum Berg en Bal.

A Tiny little Christmas
Castricum - Onder deze titel geven a capella kwintet Brothers-
4-Tune en het kerstensemble van muziekvereniging Emergo 
een gezamenlijk kerstconcert. Het concert is op woensdag 
19 december om 20.00 uur in de Maranathakerk te Castricum 
(hoek Kleibroek en Prins Hendrikstraat).

Beide Castricumse formaties 
genieten inmiddels landelijke 
bekendheid en de leden kennen 
elkaar al jaren. Gezien de vele 
overeenkomsten tussen de twee 
groepen leek het de leden leuk 
om de krachten eens te bunde-
len in een gezamenlijk kerstcon-
cert. En dat is goed gelukt.
Zoals de titel van het concert 
aangeeft geen grootse productie 
maar een muzikaal intiem kerst-
programma door twee kleine 
formaties die nauwelijks nog een 
nadere toelichting nodig heb-
ben. Brothers-4-Tune bestaat uit 
vijf ervaren zangers die met hun 
close harmony repertoire inmid-
dels een groot publiek hebben 
bereikt. Het kerstensemble van 
muziekvereniging Emergo be-
staat uit negen muzikanten voor 
wie geen muzikale zee te hoog is. 
Met als jaarlijks hoogtepunt de 
deelname aan het Dickensfestijn 
in Deventer, waar in twee dagen 
ongeveer 120.000 bezoekers ge-
nieten van de prachtige klanken 
van dit orkest.
Het kerstrepertoire is uitgebreid 
met een aantal minder bekende, 
maar zeer fraaie arrangemen-
ten. Een aantal arrangementen 
zijn speciaal voor dit kwintet 
geschreven. Eén van de nieuwe 
arrangementen op deze avond 
is de titelsong van het concert: 
‘Tiny little Christmas’. Emergo is 
er trots op dat de bekende Ame-
rikaanse arrangeur Fred Wayne 

speciaal voor het kerstensemble 
een aantal nummers schrijft die 
niet meer te verkrijgen zijn. Zo-
als de originele ‘White Christmas’ 
uit 1947 van Bing Crosby, en de 
uitvoering van ‘Let it snow’ door 
Doris Day uit de jaren zestig. 
Emergo is ook heel blij met de 
medewerking van Tom Parker 
van de wereldberoemde New 
London Chorale. Hij heeft twee 
originele handgeschreven parti-
turen van hem aan het ensemble 
ter beschikking gesteld. Het zijn 
twee arrangementen die de he-
laas veel te jong overleden Vicky 
Brown wereldbekend hebben 
gemaakt: ‘Bright Star’ en ‘Like all 
mothers do’.
Geheel in overeenstemming met 
de titel van het concert geldt er 
voor deze avond slechts één be-
perking: beide formaties spelen 
zonder elektronische versterking. 
En voor wie na het concert nog 
wil nagenieten kan na afloop van 
het concert een cd aanschaffen 
van Brothers-4-Tune. Waaron-
der de nieuwe cd ‘Two Brothers, 
Three Others’. 
Om te voorkomen dat belang-
stellenden aan de zaal opnieuw 
teleurgesteld moeten worden 
zijn toegangskaarten in de voor-
verkoop te verkrijgen bij Anne-
marie Klut, tel 0251-671959 of via 
herman@brothers4tune.com. De 
toegangskaarten kosten 10,00 
euro en dat is inclusief een kopje 
koffie of thee in de pauze.

Gedeputeerde Staten N-H 
tegen fusieplannen PWN
Regio - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
heeft besloten niet in te stemmen met de plannen voor een fu-
sie van PWN met de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven DZH 
en Oasen. Een fusie was volgens PWN de meest voor de hand 
liggende manier om proactief te kunnen blijven reageren op 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

Een bundeling van krachten van 
PWN met DZH en Oasen, drie 
bedrijven met eenzelfde visie op 
drinkwatervoorziening en natuur-
beheer, was voor PWN de meest 
voor de hand liggende oplossing. 
Een fusie zou de noodzakelijke 
schaal- en synergievoordelen 
bieden, zorgen voor de nodige 
kostenreducties en PWN, ook op 
de langere termijn, goed voorbe-
reiden op de maatschappelijke 
veranderingen. 
Een belangrijke reden van het 
niet instemmen met de fusie 
door de provincie Noord-Hol-

land, is dat zij niet overtuigd is 
van de voordelen die PWN zegt 
met de fusie te kunnen realise-
ren. De provincie Noord-Holland 
bezit 100 % van de PWN-aande-
len en wil alle invloed behouden 
op ontwikkelingen en samen-
werking binnen de waterketen. 
Hierbij gaat de provincie uit van 
een optimale afstemming van 
alle elementen in drinkwater-
voorziening, riolering en afval-
waterzuivering. PWN gaat nu op 
zoek naar andere wegen om toch 
zo goed mogelijk op de toekomst 
te zijn voorbereid.

Noord-Holland 
in boekvorm  
Regio - Eind november verschijnt 
bij uitgeverij Kok Omniboek het 
boek ‘326xNoord-Holland, van 
Aagtdorp tot Zwanenburg’. Het 
bevat het complete overzicht 
van alle plaatsen in de provincie 
Noord-Holland. In dit vuistdikke 
boek worden alle 326 plaatsen 
vanuit ‘historisch-actueel’ per-
spectief in maar liefst 800 pagi-
na’s beschreven en gefotogra-
feerd. 
326xNoord-Holland geeft een 
overzicht van de totale bewoon-
de omgeving. Alle plaatsen wor-
den geportretteerd vanuit een 
historisch-actueel perspectief 
– hoe zijn de plaatsen ontstaan, 
wat voor rol hebben ze gespeeld 
in de geschiedenis en hoe staan 
ze er vandaag de dag voor? Waar 
mogelijk wordt een verklaring 
geleverd van de plaatsnaam en 
wordt het aantal inwoners ver-
meld.
Dit boek bevestigt overtuigend 
nog eens het beeld dat Noord-
Holland wel de meest Nederland-
se provincie wordt genoemd, met 
zijn talloze polders, ringvaarten, 
dijken, molens, pittoreske dor-
pen en imposante grachtenpan-
den. In 326xNoord-Holland leest 
u ook hoe op plaatselijk niveau 
de roemruchte geschiedenis van 
Noord-Holland gestalte kreeg.
Het boek is 800 pagina’s dik en 
uitgevoerd in paperback met full 
colour foto’s. Door de speciale 
bindwijze blijft de rug altijd goed. 
Het boek is alfabetisch per ge-
meente opgebouwd, en binnen 
de gemeente ook weer alfabe-
tisch. Een plaatsnamenregister 
maakt het boek compleet. De 
prijs is 35,00 euro.

Tarief OV-chipkaart vastgesteld

Voor dubbeltje per km 
door Noord-Holland
Regio - Er komt één kilometertarief van 10 cent voor bijna al 
het stad- en streekvervoer in de provincie Noord-Holland. Dat 
hebben de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amster-
dam besloten. De invoering van het kilometertarief is gekop-
peld aan de invoering van de OV-chipkaart, waarmee vanaf 1 
augustus 2008 in heel Noord-Holland kan worden gereisd. 

Wie gebruik maakt van de kaart 
betaalt vanaf het invoeringsmo-
ment dit vaste bedrag per gereis-
de kilometer. Reizigers betalen 
met dit tarief gemiddeld net zo-
veel als nu. Alleen voor het noor-
den van de provincie staat het 
tarief nog niet vast. Daar wordt 
het openbaar vervoer volgend 
jaar opnieuw aanbesteed.
Naast dit kilometertarief geldt 
voor de OV-chipkaart een basis-
tarief van 70 cent. 
De huidige leeftijdskortingen 
blijven gelden. Zo reizen kinde-
ren onder de vier jaar gratis en 
ontvangen kinderen tot 12 jaar 
en ouderen net als nu 34 pro-
cent korting op het tarief. De 
vervoersbedrijven Arriva, Con-
nexxion en GVB voeren de OV-
chipkaart tot 1 augustus 2008 
gefaseerd in op alle bus-, tram- 

en metrolijnen in Noord-Hol-
land. Vanaf dat moment moet op 
alle lijnen met de kaart gereisd 
kunnen worden. 
De invoering van de OV-chip-
kaart betekent overigens niet dat 
de strippenkaart direct verdwijnt. 
Zeker tot 1 januari 2009 kunnen 
reizigers op bus en tram gebruik 
blijven maken van dit vervoer-
bewijs. In de Amsterdamse me-
tro, waar de OV-chipkaart al is 
ingevoerd, zal de strippenkaart 
mogelijk enkele maanden eerder 
niet meer te gebruiken zijn. Dit is 
pas het geval als OV-chipkaart 
op trams en bussen is ingevoerd 
en goed functioneert. Wie de 
strippenkaart blijft gebruiken, 
betaalt nog volgens het zone-
systeem. De NS start in de loop 
van 2009 met de invoering van 
de OV-chipkaart.

Voorkom ook zelf onveilige situaties
Politie treedt op tegen illegaal 
vuurwerk en vuurwerkoverlast
Regio - De viering van Oud en Nieuw is een feestelijk ge-
beuren. De politie zet zich samen met de gemeente (brand-
weer) in om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. Dit geldt zowel voor de avond en nacht van 31 
december als voor de periode daaraan voorgaande. Ook 
het voortijdig afsteken van vuurwerk en het in bezit heb-
ben van illegaal vuurwerk wordt aangepakt. Meld het bij de 
politie als men overlast heeft en zorg voor de eigen veilig-
heid en die van de kinderen door het vuurwerk veilig aan 
te steken. 

Tijdens de jaarwisseling zet de 
politie extra mensen in, maar 
ook in de weken ervoor zijn 
politiemensen alert op illegaal 
vuurwerk of het afsteken van 
vuurwerk buiten de toegestane 
tijden. Dit jaar is de politie ook 
alert op het afsteken van car-
bidbussen. Veel gemeenten 
hebben inmiddels in hun plaat-
selijke verordening opgenomen 
dat het afsteken van carbid 
strafbaar is. 
Daarnaast heeft de politie met 
een aantal basisscholen afge-
sproken les te geven over de 
gevaren van vuurwerk. Hierbij 
wordt de jeugd niet alleen be-
wust gemaakt van de gevaren 
van vuurwerk, maar zij worden 
ook geïnformeerd over de straf-
fen die staan op het overtreden 
van de regels.
 
Kies voor veilig
Er zal dus streng worden toe-
gezien op het naleven van de 
regels om onveilige situaties 
te voorkomen. Maar, de politie 

kan dit niet alleen. Bewoners 
zijn ook zelf verantwoorde-
lijk voor hun veiligheid. Koop 
het vuurwerk bij een erkend 
verkoopadres. Bewaar het 
vuurwerk op een veilige droge 
plaats en steek het vuurwerk 
aan met een speciaal lont of 
een sigaret. 
Steek vuurwerk alleen af op 31 
december van 10.00 uur ’s och-
tends tot 2.00 uur ’s nachts. En 
tenslotte, ruim het vuurwerkaf-
val op straat zo snel mogelijk op 
om te voorkomen dat kinderen 
op Nieuwjaarsdag vuurwerk 
proberen aan te steken dat nog 
niet is afgegaan.
 
Boetes
De wijkagent en andere agen-
ten in de wijk volgen de situatie 
in hun buurt. Denk erom dat op 
het te vroeg afsteken van vuur-
werk een HALT-straf staat of 
erger, dat de officier van justitie 
de boete bepaalt!. Dat geldt ze-
ker ook voor het in bezit heb-
ben van illegaal vuurwerk.
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Wereldwinkel ‘Beste win-
kelketen’ van Nederland
Castricum - Ieder jaar houdt Elsevier Retail de verkiezing tot 
‘Beste winkelketen van Nederland’. In 2007 hebben 385.000 
consumenten de Wereldwinkel verkozen tot ‘Beste winkelke-
ten’ in de categorie hobby, cadeau en overig. De Wereldwinkel 
kreeg bovendien een tweede prijs voor het meest klantvrien-
delijke personeel. 

In de categorie ‘Hobby, ca-
deau en overig’ liet de We-
reldwinkel Gall & Gall en 
ANWB achter zich. De We-
reldwinkel werd daarnaast 
derde in de categorie ‘Wa-
renhuis en huishouden’, na 
Ikea en Hema. In de top 100 
van beste winkelketens be-
zet de Wereldwinkel de 24e 
plaats.

Dit is een belangrijk resultaat 
voor de Wereldwinkels. Ont-
staan vanuit een ideologische 
doelstelling is de verkoop 
van fairtrade producten in 
de Wereldwinkels de laatste 
jaren door de Landelijke Ver-
eniging van Wereldwinkels 
geprofessionaliseerd, onder 

andere door de implementa-
tie van een modern winkel-
concept. Inmiddels zijn 330 
Wereldwinkels volgens dit 
concept ingericht waaronder 
ook wereldwinkel Castricum.
 
De Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels en natuurlijk 
ook wereldwinkel Castricum 
zijn enorm trots dat consu-
menten de Wereldwinkels 
verkozen hebben tot beste 
winkelketen. Deze prijs be-
wijst dat de Wereldwinkel zijn 
plek op de Nederlandse re-
tailmarkt heeft gevonden. En 
dat duurzaam ondernemen 
inmiddels niet meer weg te 
denken is uit de Nederlandse 
consumentenmarkt.

Vogelshow
in Castricum
Castricum - In het weekend van 17 en 18 november heeft 
de vogelvereniging De Gevederde Vrienden zijn onderlinge 
tentoonstelling gehouden.

In de sfeervolle en goed be-
zochte kantine van de korfbal-
vereniging Helios hebben vele 
bezoekers kunnen genieten 
van een keur aan schitterende 
vogels, met name kanaries, tro-
pen en parkieten.
Kees Welboren werd kampioen 
kleurkanaries met een geel in-
tensief van 92+ punten.
Dhr. G. Berlee  werd Derby 
kampioen met een lizard van 
92 punten.

Dhr. A. Pendavingh werd kam-
pioen met een stam en een 
enkeling bij de tropen met 93 
punten en een bondskruis.
Dhr. G .Beentjes werd kampi-
oen bij de parkieten met een 
Turqoisine parkiet van 91 pun-
ten.
Bel voor informatie met het se-
cretariaat: Dhr. W.A. Brakenhoff  
tel. 0251-656262 of per
e-mail w.brakenhoff@casema.
nl.

Sint betreurt sluiting Vaalburg
Castricum - Dit was schrikken voor Sinterklaas en zijn pieten toen zij in Castricum kwamen en hoorden dat 
Vaalburg ging stoppen. Sint: “Dit kan niet hoor. Dit is zo’n heerlijke winkel. Ineke adviseert ons zo goed over 
het speelgoed en Matty en Martin met hun medewerkers over make-up enzo. En als een van mijn pieten 
verkouden is, geven zij altijd een uitstekend advies. Wij, en ik denk ook heel Castricum, zullen Vaalburg heel 
erg missen.” (Foto: Giel de Reus).

Kerst 2007 

Bob’s bomen bestaat  
acht jaar in Castricum
Castricum - Ook dit jaar kan men weer terecht bij Bob voor 
een echte original Nordmann kerstboom. Dit staat voor eerste 
klas kwaliteit, mooie volle bomen, donkergroen van kleur en 
zo goed als geen naaldverlies.

Afgelopen zomer zijn dus 
ook dit jaar weer de mooiste 
bomen in allerlei lengtes in 
Denemarken bij de kweker 
uitgezocht. Deze worden pas 
op het allerlaatste moment 
gezaagd en naar Nederland 
getransporteerd. Door deze 
directe inkoop heeft Bob niet 

alleen bomen van uitstekende 
kwaliteit, maar is ook in staat 
om, net als voorgaande jaren, 
de prijs vriendelijk te houden. 
Waar iedereen praat over een 
prijsverhoging van 20% ten 
opzichte van vorig jaar, houdt 
Bob de prijs ook dit jaar weer 
betaalbaar.

Ook de service vindt Bob zeer 
belangrijk, de boom wordt, in-
dien gewenst, direct passend 
gemaakt voor de kerstboom-
standaard. Uiteraard kan men 
voor een mooie stevige stan-
daard ook bij Bob terecht. Dit 
zijn speciale standaards, waar-
in ook water kan, waardoor de 
boom nog langer mooi blijft.
In de afgelopen acht jaar heb-
ben steeds meer mensen de 
weg naar Bob weten te vinden, 
namelijk op de Verlegde Over-
toom. Dit jaar aan de overkant 
op nummer 11 (naast Fruns) 
en nagenoeg naast de Kern.
Men is welkom na de Sinter-
klaas, vanaf donderdag 6 de-
cember. Bob’s bomen is elke 
dag geopend, ook op zondag 
9 en 16 december.
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Programma 
Discovery
Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 7 december een besloten 
klassenfeest. Wie ook een feest 
wil geven kan contact opnemen 
met tiener- en jongerencentrum 
Discovery, tel. 0251-675302, e-
mail: jongerenwerkcastricum@ 
planet.nl.
Op zaterdag 8 december is Disco-
very in de middag open en wordt 
er gekookt. Vanaf 19.15 uur kan 
men genieten van een pasta met 
salade, voor slechts 1,50 euro. 
Kookfestijn start om 17.00 uur en 
het café zal om 24.00 uur sluiten. 
Café-Kookfestijn is bestemd voor 
de 14 t/m 20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een algemene inloop voor 
iedereen van 12 t/m 20 jaar. De 
inlopen starten om 14.00 uur en 
eindigen om 17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor de jonge-
ren tussen de 8 en 12 jaar. Deze 
week gaan ze echte pepernoten 
bakken.  
Woensdagavond is Discovery 
gesloten in verband met pakjes-
avond. 
Op donderdagavond is er filma-
vond tussen 20.00 uur en 22.00 
uur.
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum.

Smulketting voor 
de vogels maken 
Limmen - In Conquista is 
weer zat te doen voor jong en 
oud.
Op vrijdagavond is er in Club 
X- tra (12 t/m 16 jaar) open 
inloop.
Zaterdagavond vindt hier 
een filmavond plaats, de film 
zal met een beamer op groot 
scherm geprojecteerd worden 
voor een echte bioscooperva-
ring. Welke film er gedraaid 
zal worden blijft nog even een 
verrassing, maar leuk is hij 
zeker.
Na de knallende sinterklaas-
party van vorige week is het 
Conquista Café (16+) vrijdag-
avond weer geopend.
Op zaterdagochtend is er voor 
de Conquista Kids (4 t/m 9 
jaar) een spectaculaire knut-
selactiviteit. Ze gaan namelijk 
een smulketting voor vogels 
maken. Nu het weer kouder is 
kunnen de vogels wel wat ex-
tra voer gebruiken, deze voe-
derketting zullen ze heerlijk 
vinden. Voor Conquista Kids 
is de entree 1,00 euro. 
Club Xtra is beide dagen ge-
opend van 19.00 tot 22.00 uur, 
het Conquista Café vrijdag 
van 20.30 tot 01.00 uur en 
Conquista Kids zaterdag van 
10.30 tot 12.00 uur.
Jongerencentrum Conquista 
bevindt zich op de Kerkweg 
50 te Limmen.

Coach4Kids opent de 
deuren in Castricum
Castricum - Coach4Kids start in samenwerking met Forte Kin-
deropvang, per 30 januari in Castricum een allround school 
waar zingen, dansen, acteren en presenteren wordt verzorgd 
voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Door deze vier disciplines in 
één sessie te bundelen, leren kinderen samenwerken en het 
leggen van sociale contacten. 

Er wordt gewerkt aan teambuil-
ding door het bevorderen van 
onderling begrip en respect. 
Kindertheatermaker en musicus 
Joseph Custers, artistiek mentor 
van Coach4Kids, vertelt: “Onze 
lessen zijn niet prestatiegericht. 
We maken geen ‘idols’ van de 
kinderen. Eigenlijk laten we ze 
ervaren: ik kan dit wél. Ook leren 
de kinderen dat ze met beper-
kingen kunnen omgaan en dat 
ze elkaar kunnen helpen en mo-
tiveren. Ze leren sociale vaardig-
heden maar ook discipline. Op 
tijd komen is bijvoorbeeld een 
huisregel. Maar het belangrijk-
ste is natuurlijk dat de kinderen 
het leuk vinden.” 
Esther Hollenberg, directeur van 
Forte Kinderopvang: “Coach-
4Kids past helemaal in onze vi-
sie en ons pedagogisch concept. 
We kunnen zo de kinderen van 
onder andere de naschoolse op-
vang iets extra’s meegeven, dat 
ze nodig hebben voor later. Kin-
deren leren zich beter uit te druk-

ken, hun talenten vorm te geven 
en zo zichzelf te ontdekken. Als 
je bijvoorbeeld leert dat je boos-
heid op wel heel veel verschil-
lende manieren kunt uiten, geeft 
je dat een handvat voor later. Je 
wordt waarschijnlijk een gelukki-
ger mens.” Dat sluit helemaal aan 
bij de slogan die Coach4Kinds 
hanteert: Fun4Future.
Castricum is de zesde plaats waar 
Coach4Kids een ‘school’ begint. 
Na grote successen in o.a. Den 
Helder, Breukelen, Mijdrecht 
en Amstelveen vindt op woens-
dag 30 januari om 14.00 uur de 
feestelijke start plaats van de 
Coach4Kidscursus in Castricum. 
Natuurlijk is iedereen welkom. 
De training bestaat uit acht les-
sen en wordt gegeven in BSO De 
Boomhut (Forte Kinderopvang), 
Sokkerwei 6 te Castricum. Er 
wordt lesgegeven in drie leef-
tijdsgroepen. Het is mogelijk 
vier proeflessen te volgen tegen 
gereduceerd tarief. Inschrijven is 
mogelijk via www.coach4kids.nl.

Met de hele klas op tv!
Limmen – “Niet geschoten is altijd mis, dat moeten Renee 
Koopman (11) en Moyra Min (11) gedacht hebben toen zij 
Nickelodeon brutaal e-mailden met de vraag of ze een live-
uitzending met de hele klas, groep 7b van de St Maarten, 
mochten bijwonen van het programma Super Nick op een za-
terdagochtend.

Moyra en Renee juichen het uit ; “Yeh, we gaan met de hele klas  naar 
SuperNick”

En als een donderslag bij heldere 
hemel werden ze verleden week 
gebeld dat ze 8 december wel-
kom zijn met de hele klas in Am-
sterdam voor de opnames van 
Super Nick
“De meiden gilden het uit toen 
ze het nieuws hoorden uit Am-
sterdam. Ze waren door het 
dolle heen”, zegt Monique de 
moeder van Renee Koopman. 
Eerst moesten ze de juf het grote 
nieuws vertellen. En juf Jenny 

reageerde erg enthousiast. “We 
willen dolgraag met z’n allen met 
de bus naar Amsterdam, maar 
dat kost heel veel geld. Met de 
trein kan niet omdat we er al heel 
vroeg moeten zijn. Dus we zoe-
ken een aantal lieve sponsoren 
die een kleine bijdrage voor de 
bus kunnen missen.” Sponsoren 
kunnen zich melden bij Renee 
Koopman op 072-505 1771. De 
uitzending is op 8 december van 
9.00 tot 12.30 uur.

Onthulling van adelaar
Akersloot - De nieuwe Johannesschool in Akersloot is bijna 
klaar. Het gebouw ziet er prachtig uit, maar wat is de school 
zonder het symbool van Johannes: de adelaar?

De kinderen hebben, samen met 
het kunstenaarsduo Serge en 
Inge, een ontwerp van de adelaar 
getekend.
Van al deze mooie voorbeelden 
zijn er verschillende ontwerpen 
gemaakt waaruit er uiteindelijk 
één gekozen is. Deze tekening 
is met gipsbeton nagemaakt en 
vervolgens door kinderen en ou-
ders onder begeleiding van het 
duo Seringe met mozaïek steen-
tjes drie dimensionaal beplakt.
Het eindresultaat is geweldig 
geworden. Vol trots hebben de 

kinderen afgelopen woensdag 
samen met de leerkrachten, ou-
ders, Serge en Inge, bouwbedrijf 
Akerbouw en andere belangstel-
lenden, de adelaar onthuld. 
Voor de kerstvakantie worden 
de schoolspullen overgebracht, 
zodat de eerste schooldag in 
2008 gestart kan worden in het 
nieuwe gebouw. De officiële 
opening van de Johannesschool 
wordt groots en feestelijk aan-
gepakt en deze happening staat 
gepland op vrijdagmiddag 14 
maart 2008.

Vergeten Pietje de held 
op Visser ‘t Hooftschool   
Castricum – Voor een met ouders, grootouders, kinderen en 
andere belangstellenden meer dan goed gevulde aula heeft 
groep 6 van de Visser ’t Hooftschool afgelopen maandag de 
musical ‘Het Vergeten Pietje’ opgevoerd. 

De musical vertelt het verhaal 
over de stoomboot van Sinter-
klaas, die onderweg naar Ne-
derland averij krijgt en zinkt. 
Sinterklaas en zijn Pieten en 
slechts een paar cadeautjes blij-
ven achter op een onbewoond 
eiland. Het hele Sinterklaas-
feest dreigt niet te kunnen 
doorgaan! Maar dan staat ‘Het 
Vergeten Pietje’ op. Hij is per on-
geluk achtergebleven in Spanje 
en bouwt - geholpen door een 

eekhoorn en een papegaai - 
een vlot, waarmee hij Sint en de 
Pieten tegemoet vaart en ze be-
vrijdt. En zo komt alles toch nog 
weer goed en wordt ‘Het Verge-
ten Pietje’ de grote held. Onder 
leiding van juf Susan Rodenhuis 
studeerde groep 6 de musical in 
slechts twaalf dagen in, wat na 
afloop reden was voor een ex-
tra lang applaus op de Visser ’t 
Hooftschool. (foto: Ingrid van de 
Vinne)
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In	 de	 gemeente	 Castricum	 komt	
volgend	 jaar	 een	 gezinshuis	 voor	
verstandelijk		gehandicapte		kinderen.	
Het	 Kronendak	 ‑	 een	 initiatief	 van	
Dorina	van	Beek	en	Nico	Bijman	‑	
komt	aan	de	Alkmaarderstraatweg.	
Binnenkort	wordt	begonnen	met	de	
verbouwing	van	het	pand.	Al	meer	
dan	 twintig	 jaar	 bieden	 Dorina	
van	 Beek	 en	 Nico	 Bijman	 in	 hun	
huis	opvang	aan	kinderen	met	een	
verstandelijke	handicap.		Nu	is	de	tijd	
volgens	hun		rijp	voor	een	doorstart.	
Als	 zelfstandige	 zorgondernemers	
willen	ze	in	hun	gezin	–	dat	bestaat	
uit	 drie	 eigen	 kinderen	 –	 opvang	
bieden	aan	vier	vaste	bewoners	en	
twee	logeerkinderen.
Met	volle	overtuiging	kiezen	Dorina	
en	Nico	voor	het	‘concept’	van	een	
gezinshuis.	,,Wij	vinden	het	voor	een	
kind	 essentieel	 dat	 het	 opgroeit	 in	
een	veilige	overzichtelijke	omgeving	
met	vaste	verzorgers’’,	zegt	Dorina	in	
een	vraaggesprek.	,,Vaste	verzorgers	
bieden	 hechtingsmogelijkheden,	

geborgenheid	 en	 veiligheid’’,	
vult	 Nico	 aan.	 ,,Wij	 willen	 ieder	
kind	 een	 gevoel	 geven	 dat	 het	
een	 waardevol	 en	 bijzonder	 mens	
is	 met	 eigen	 kwaliteiten	 en	 een	
toekomstperspectief.’’
De	 begin	 dit	 jaar	 opgerichte		
‘stichting	 vrienden	 van	 Het	
Kronendak’	wil	een	bijdrage	leveren	
aan	 het	 slagen	 van	 de	 missie	 van	
Dorina	 van	 Beek	 en	 Nico	 Bijman.	
In	het	comité	van	aanbeveling	zitten	
Harry	 Borghouts,	 commissaris	 van	
de	 koningin	 in	 Noord‑Holland,	 tv‑
presentator	 en	 dorpsgenoot	 Henny	
Huisman,	oud‑premier	Wim	Kok,	en	
orthopedagoog	Frank	Velthausz.

De	 stichting	 is	 de	 actie	 ‘breng	 Het	
Kronendak	 onder	 de	 pannen’		
begonnen,	 waarbij	 sympathisanten	
voor	 10	 euro	 een	 dakpan	 kunnen	
kopen.	 De	 opbrengst	 van	 de	
dakpannenactie	 wordt	 onder	 meer	
besteed	 aan	 spelmaterialen	 en	
inrichting	van	de	tuin.

Help mee: breng ‘Het 
Kronendak’ onder de pannen

Henny Huisman 
- tv-presentator en 
dorpsgenoot: ,,Het 

Kronendak telt 2300 
dakpannen, ik reken op u.’’

Aaltje Emmens-Knol 
- burgemeester van 

Castricum: ,,Ik ondersteun 
de dakpannenactie voor 

Het Kronendak van harte.’’

Harry Borghouts - 
commissaris van de koningin 

in Noord-Holland: ,,Breng 
Het Kronendak onder de 

pannen.’’ 

Wilt u een bijdrage leveren 
aan het slagen van het Kro-
nendak help dan mee om het 
gezinshuis ‘onder de pannen 
te brengen’.  Voor 10 euro 
kunt u een dakpan kopen. U 
krijgt een plattegrond van het 
dak met daarop aangegeven 
waar uw pan ligt. Of uw pan-
nen, want meer dakpannen 
kopen mag natuurlijk ook.
In het Kronendak komt een 

plattegrond met de namen 
van de ‘dakpanbezitters’. 
Maak 10 euro (of een veel-
voud daarvan) over op Post-
bankrekening �105880 ten 
name van ‘stichting vrienden 
van het Kronendak’ onder 
vermelding van ‘Onder de 
pannen’.  Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden 
en u krijgt uw plattegrond 
thuisgestuurd.

De ‘stichting vrienden van 
het Kronendak’ bestaat uit 
Cees Banning (journalist NRC 
handelsblad), Gerard Blees 
(docent sociale wetenschap-
pen en ethiek), Monic Bührs 
(oprichtster van In Touch, wo-
men resource management), 
en Yolande hijmans (docent 
pedagogiek en gezinsbege-
leidster).

De stichting wordt door de Be-
lastingdienst aangewezen als 
een ANBI (algemeen nut be-
ogende instellingen). Dat be-
tekent dat een donateur gif-
ten van de inkomsten- of ven-
nootschapsbelasting kan af-
trekken (uiteraard binnen de 
daarvoor geldende regels).

Gezinshuis Het Kronendak 
volgend jaar van start

www.hetkROnendak.nl
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Kinderen zijn de basis
Aan	 tafel	 bij	 Dorina	 van	 Beek	 en	
Nico	 Bijman	 zit	 Gwenda,	 twaalf	
jaar.	 Ze	 is	 net	 teruggekomen	 van	
school,	 ze	 drinkt	 thee,	 ze	 laat	 haar	
breiwerkje	zien	‑	ze	praat	met	zachte	
stem.	 Het	 is	 nauwelijks	 voorstelbaar	
dat	 dit	meisje,	 dat	 een	 verstandelijke	
handicap	 heeft,	 twee	 jaar	 geleden	
chaotisch	 was	 en	 met	 veel	 kabaal	 in	
de	 tuin	 speelde.	 Gwenda	 was	 toen	
nog	 maar	 net	 in	 het	 gezin	 komen	
wonen.	Nico	Bijman,	orthopedagoog	
en	 jarenlang	 groepswerker	 in	 de	
gehandicaptenzorg,	 riep	 Gwenda	
dan	naar	binnen.	Als	het	vijf	minuten	
duurde	 voordat	 ze	 luisterde,	 moest	
ze	 vijf	 minuten	 op	 de	 bank	 zitten.	
,,Zo	 lang	 heb	 ik	 ook	 op	 jou	 moeten	
wachten.’’

In	het	gezinshuis	van	Nico	Bijman	en	
Dorina	van	Beek	woont	ook	Debby,	
een	meisje	van	veertien	dat	als	baby	
een	hersenvliesontsteking	overleefde	
maar	er	wel	ernstig	gehandicapt	door	
raakte.	Zeven	jaar	geleden	kwam	ze	
bij	Dorina	en	Nico	wonen.	,,Ze	gilde	
veel’’,	zegt	Nico	Bijman.	,,Ze	liet	zich	
vaak	vallen.	
Ze	moest,	zo	hoorden	we,	alleen	eten.	
Anders	ging	het	niet.’’	Dorina:	,,Maar	
wij	eten	altijd	met	zijn	allen.	Dus	dat	
zijn	we	gewoon	gaan	doen.’’	Debby	
had	de	diagnose	autisme.	Ze	maakte	
geen	 oogcontact.	 En	 nu?	 Debby	
wordt	elke	ochtend	zingend	wakker.	
Ze	speelt	met	de	andere	kinderen	in	
huis.	En	twee	jaar	geleden	leerde	ze	
lachen.	 Met	 Debby	 ging	 het	 alleen	
nog	mis	 tijdens	 zomervakanties,	als	
ze	 een	 paar	 weken	 in	 een	 groep	
woonde.	 Dan	 ging	 ze	 weer	 gillen,	
spugen,	slaan.

Afgelopen	 zomer	 namen	 Dorina	
en	 Nico	 haar	 mee	 met	 vakantie.	
Eigenlijk	 is	 dat	 niet	 de	 bedoeling	
in	 het	 gezinshuis.	 Dorina	 en	 Nico	
hebben	 drie	 eigen	 kinderen,	 van	

twaalf,	 dertien	 en	 veertien	 jaar,	 die	
ook	aandacht	nodig	hebben.	Het	 is	
de	 bedoeling	 dat	 de	 ‘zorgkinderen’	
om	 het	 weekend	 naar	 hun	 eigen	
ouders	gaan,	en	dat	ze	ook	de	helft	
van	 de	 schoolvakanties	 thuis	 zijn,	
of	 in	 een	 groep.	 ,,We	 gingen	 deze	
zomer	 met	 de	 auto	 naar	 Italië	 en	
vonden	 het	 fijn	 dat	 Debby	 met	 ons	
meekon’’,	vertelt	Dorina.	,,Bij	Milaan	

zat	 er	 achterin	 nog	 maar	 één	 te	
zingen.	Debby.’’

Centrum Castricum
Dorina	 en	 Nico	 wonen	 met	 vijf	
kinderen	 in	 een	 rijtjeshuis	 in	
Castricum,	 in	 het	 centrum.	 In	 het	
weekend	 zijn	 ze	 logeergezin	 voor	
nog	twee	kinderen.	Al	een	paar	jaar	
geleden	 gingen	 ze	 op	 zoek	 naar	
een	 groter	 huis.	 In	 Noord‑Holland	
was	 er	 genoeg	 te	 krijgen,	 maar	 de	
panden	 die	 ze	 zagen,	 vertelt	 Nico,	
waren	 te	 afgelegen.	Debby,	 die	 het	

verstandelijk	niveau	heeft	van	een	kind	
van	twaalf	tot	achttien	maanden,	zal	
altijd	 volledige	 zorg	 nodig	 hebben,	
maar	 van	 Gwenda	 ‑	 die	 nu	 al	 een	
eigen	krantenwijk	heeft,	net	als	eigen	
kinderen	van	Dorina	en	Nico	‑	is	het	
de	 bedoeling	 dat	 ze	 op	 een	 dag	
zelfstandig	 woont.	 Voor	 haar	 is	 het	
noodzaak	 dat	 ze	 bijvoorbeeld	 leert	
om	zelf	boodschappen	te	doen.	Dat	
geldt	ook	voor	de	logeerkinderen.
Dorina	 en	 Nico	 hebben	 nu	 een	
vrijstaand	huis	gevonden	dat	óók	in	
het	centrum	van	Castricum	ligt,	

Dorina van Beek en Nico Bijman beginnen met ‘het Kronendak’ een 
gezinshuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Castricum. 
Over de verwording van een lang gekoesterde wens. 

Nico Bijman, Debby, Dorina van Beek voor Het Kronendak aan de Alkmaarderstraatweg 59                             (foto: Maurice Boyer)
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Van plan naar actie
De realisatie van een gezinshuis is als de processie van Echternach: 
drie stappen vooruit, twee terug. Twee jaar geleden maakten Dorina 
van Beek en Nico Bijman een grote sprong voorwaarts. De Castricumse 
ondernemer Jan Jaap Res, directeur van ORI Vastgoedondernemingen, 
vertaalde de ideeën in een concreet plan van aanpak. Hij hielp,  vertelt 
Dorina van Beek, pro deo bij het vinden van geschikte huisvesting, 
voerde gesprekken met de gemeente, en werkte als een katalysator 
bij de verdere ontwikkeling van de plannen. En hij introduceerde 
Het Kronendak, zegt Nico Bijman, in zijn netwerk. ,,Hij bracht ons 
bijvoorbeeld in contact met Henk Beentjes, directeur van Akerbouw. 

Het bouwbedrijf uit Uitgeest gaat de verbouwing van Het Kronendak 
uitvoeren.’’ Akerbouw staat garant voor het scherp inkopen van de 
bouwmaterialen en een vlotte realisatie van de plannen.

De bouwplannen zijn getekend door architect Wim Vleeskens. Hij 
ondersteunt Het Kronendak op het gebied van bouwaanvraag, 
architectuur en begeleiding van de bouw. De financieel specialisten van 
Kuijs Reinder Kakes bieden hun hulp aan op het terrein van diverse 
transacties en taxaties. Nico Castricum Schilders staat garant voor het 
fraai afwerken van het gezinshuis.

tegenover	het	gemeentehuis,	vlakbij	
winkelcentrum	 Geesterduin.	 Het	
Kronendak	 krijgt	 een	 grote	 tuin,	
drie	 badkamers,	 veel	 speelruimte.	
Na	 de	 verhuizing	 zal	 er	 plek	 zijn	
voor	 vier	 vaste	 bewoners	 en	 twee	
logeerkinderen.	 Het	 Kronendak	
heeft	dan	twee	logeerplaatsen	waar	
meerdere	 kinderen	 gebruik	 van	
kunnen	maken.

Gezinshuis
Met	 volle	overtuiging	kiezen	Dorina	
en	 Nico	 voor	 het	 ‘concept’	 van	
een	 gezinshuis.	 ,,Wij	 vinden	 het	
voor	 een	 kind	 essentieel	 dat	 het	
opgroeit	in	een	veilige	overzichtelijke	
omgeving	 met	 vaste	 verzorgers’’,	
zegt	 Dorina.	 ,,Vaste	 verzorgers	
bieden	 hechtingsmogelijkheden,	
geborgenheid	 en	 veiligheid’’,	
vult	 Nico	 aan.	 ,,Wij	 willen	 ieder	
kind	 een	 gevoel	 geven	 dat	 het	
een	 waardevol	 en	 bijzonder	 mens	
is	 met	 eigen	 kwaliteiten	 en	 een	
toekomstperspectief.’’

Dorina	 (45)	 en	 Nico	 (47)	 hebben	
elkaar	 in	 1983	 leren	 kennen	 bij	
Vitesse	22.	Dorina	leidde	de	softbal‑
afdeling	en	Nico	coördineerde	de	F‑
pupillen.	Ze	ontmoetten	elkaar	bij	de	
voorbereiding	van	een	sinterklaasfeest	
dat	ze	voor	de	kinderen	van	de	clubs	
organiseerden.	Nico:	,,Kinderen	zijn	
de	basis	van	onze	relatie.’’

Ze	 vonden	 allebei	 werk	 in	 de	
gehandicaptenzorg,	 Dorina	 stopte	
daarmee	omdat	ze	vond	dat	er	in	de	
instelling	 waar	 ze	 werkte	 te	 weinig	
aandacht	 was	 voor	 de	 kinderen.	

Ze	 zocht	 werk	 in	 de	 zakelijke	
dienstverlening	 dat	 ze	 later	 zoveel	
mogelijk	vanuit	huis	ging	doen.	Nico	
was	 thuis	gaan	werken:	een	 jongen	
uit	de	instelling	waar	hij	groepsleider	
was,	was	zo	onhandelbaar	geworden	
dat	 hij	 naar	 een	 gesloten	 afdeling	
zou	 worden	 overgeplaatst.	 Maar	 er	
was	niet	direct	plaats	en	zijn	huidige	
leefgroep	 kon	 hem	 niet	 meer	 aan.	
Nico	 zei	 tegen	 zijn	 werkgever:	 ,,Hij	
kan	bij	ons	in	huis	komen,	maar	dan	
werk	ik	ook	thuis.’’
De	jongen,	die	extreem	wantrouwend	
was,	 vond	 het	 veilig	 om	 steeds	
hetzelfde	 gezicht	 te	 zien.	 Hij	 werd	
rustiger.	En	de	zwerende	teen	waar	hij	
al	een	half	jaar	last	van	had,	genas	
eindelijk.	 Hij	 had	 een	 zalfje	 nodig	
en	na	twee	weken	had	de	ontsteking	
over	 moeten	 zijn.	 Maar	 het	 zalfje	
werd	 vaak	 vergeten	 ‑	 invalkrachten	
wisten	 van	niks	 ‑	 en	de	 jongen	 zelf	
dacht	er	ook	niet	aan.
,,Het	was	een	kluif	om	hem	 in	huis	
te	hebben’’,	zegt	Nico.	Maar	het	was	
fijn	om	te	zien	dat	de	jongen	daarna	
niet	 naar	 een	 gesloten	 afdeling	
hoefde.

Frisse start
Nico	 en	 Dorina	 denken	 niet	
dat	 zij	 zomaar	 iets	 kunnen	 wat	
groepswerkers	 of	 ouders	 zelf	 niet	
kunnen.	 Maar	 bij	 hén,	 zeggen	 ze,	
kunnen	 kinderen	 ,,een	 frisse	 start’’	
maken.	 Dorina:	 ,,Debby	 heeft	 van	
haar	 ouders	 leren	 eten.	 Dat	 was	
moeilijk	 genoeg.	 Om	 hapjes	 erin	
te	 krijgen	 hebben	 ze	 concessies	
moeten	 doen.	 Daardoor	 ontstond	
een	patroon	dat	er	moeilijk	uit	was	te	

krijgen.’’	Een	instelling,	zeggen	Nico	
en	 Dorina,	 is	 vaak	 een	 onrustige	
omgeving	 voor	 kinderen.	 ,,Gwenda	
heeft	adhd.	Stel	je	voor:	je	zet	zeven	
van	zulke	kinderen	bij	elkaar	die	de	
hele	 tijd	 gekke	 bekken	 trekken	 en	
door	elkaar	heen	praten.	Daar	moet	
je	 op	 reageren,	 maar	 ondertussen	
sluiten	 ze	 een	 bondje	 met	 elkaar.	
Onze	kinderen	sloegen	er	geen	acht	
op	 als	 Gwenda	 zo	 deed.	 Dat	 is	 de	
manier	 om	 dergelijk	 gedrag	 af	 te	
leren.’’

Het	 is	 vooral	 de	 persoonlijke	
aandacht	 waardoor	 het	 goed	 gaat	
met	de	kinderen	 in	hun	gezin.	 ,,We	
zijn	 er	 van	 ‘s	 ochtends	 vroeg	 tot	 ‘s	
avonds.	We	weten	alles,	we	houden	
alles	 in	 de	 gaten,	 we	 hoeven	 niets	
over	te	dragen.’’
In	instellingen,	zeggen	ze	ook,	is	liefde	
ongebruikelijk.							,,Afstand	nemen	
wordt	 gezien	 als	 professioneel,	 en	
misschien	 kan	 dat	 ook	 niet	 anders	
als	 je	 zoveel	kinderen	 in	een	groep	
hebt.	Er	is	geen	tijd	om	kinderen	op	
schoot	te	nemen.’’
Maar	 voor	 Gwenda,	 vertelt	 Nico,	
is	 op	 schoot	 zitten	 bij	 Dorina	 ,,een	
baken	 van	 rust’’	 in	 een	 onveilige	
wereld.	Op	school	wordt	ze	gepest,	
sociaal	 functioneert	 ze	 slecht.	 Maar	
in	 de	 buurt	 heeft	 ze	 vriendjes	 en	
vriendinnetjes,	via	de	eigen	kinderen	
van	 Nico	 en	 Dorina.	 Nico:	 ,,Daar	
geniet	ze	enorm	van.	Dat	is	een	groot	
voordeel	 als	 je	 in	 een	 zo	 normaal	
mogelijke	omgeving	zit.’’

Buren
De	 buren	 van	 Nico	 en	 Dorina	 zijn,	

zonder	 uitzondering,	 erg	 gesteld	
op	de	kinderen.	En	de	kinderen	op	
hen.	 Een	 buurman	 die	 vorig	 jaar	
ernstig	 ziek	 werd,	 vertelde	 graag	
hoe	hij	op	zijn	ziekbed	kon	genieten	
van	 de	 liedjes	 die	 Debby	 zong.	
Toen	 zijn	 lichaam	 werd	 opgehaald	
door	 de	 rouwauto,	 stonden	 de	
buurtbewoners	buiten.	De	buurvrouw	
die	weduwe	was	geworden	zei	tegen	
Debby:	 ,,Deb,	 kom	 erbij.	 Buurman	
was	 stapelgek	 op	 jou.’’	 Debby	 liep	
zwaaiend	langs	de	kist.

Als	Nico	en	Dorina	met	de	kinderen	
in	hun	nieuwe	pand	zitten	zullen	ze	er	
allebei	fulltime	zijn	voor	de	kinderen.	
Nico:	 ,,We	 genieten	 enorm	 van	 ze,	
we	 zijn	 heel	 trots	 op	 wat	 we	 met	
Gwenda	 en	 Debby	 hebben	 bereikt	
en	we	zijn	ervan	overtuigd	dat	we	dit	
voor	meer	kinderen	kunnen	doen.’’
Rijk	 zullen	 ze	 er	 niet	 van	 worden.	
Het	 geld	 uit	 het	 persoonsgebonden	
budget	 van	 de	 kinderen,	 besteden	
ze	volledig	aan	de	zorg:	taxivervoer,	
dagbesteding,	allerlei	aanpassingen	
die	nodig	zijn	in	huis.	In	Het	Kronendak	
zullen	ze	dan	ook	dringend	behoefte	
hebben	aan	vrijwilligers.	,,We	willen	
heel	 graag	 met	 mensen	 in	 contact	
komen	 die	 zich	 betrokken	 voelen	
bij	 wat	 wij	 doen.	 Als	 iemand	 de	
tuin	 komt	 doen	 en	 ook	 de	 bal	 wil	
overgooien	met	Debby,	heel	graag.	
Maar	ook	iemand	die	goed	laminaat	
kan	leggen	en	verder	niks	bijzonders	
heeft	met	gehandicapte	kinderen,	is	
van	harte	welkom.’’

Wilt	u	reageren?	
huis@hetkronendak.nl
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Het	 Kronendak	 associeert	 met	
de	 top	 van	 een	 boom.	 Nico	
Bijman:	 ,,Dat	 klopt.	 De	 kroon	
is	 het	 bovenste	 gedeelte	 van	
de	 boom	 met	 de	 uitspreidende	
takken.	Het	Kronendak	staat	voor	
bescherming.’’	Dorina	van	Beek:	
,,De	 kroon	 is	 ook	 het	 bovenste	
gedeelte	 van	 een	 boom.	 Het	
Kronendak	 staat	 ook	 voor	 groei	
en	verdere	ontwikkeling.’’
Dorina	 en	 Nico	 wilden	 hun	
gezinshuis	per	se	in	de	gemeente	
Castricum.	 Het	 Kronendak	
roept	 ook	 associaties	 op	 met	

Kronenburg,	 een	 kasteel	 dat	 in	
Castricum	 heeft	 gestaan.	 Het	
kasteel	 Cronenborch	 uit	 de	 12e	
eeuw	 werd	 tijdens	 de	 tachtig‑
jarige	opstand	(1568‑1648)	door	
de	Spanjaarden	verwoest.	

Nico:	 ,,Ons	 kasteel	 komt	 niet	
buiten	 ‑	 zoals	 het	 oude	 kasteel	
‑	 maar	 in	 het	 centrum	 van	 de	
gemeente	Castricum.’’

Dorina:	,,Wij	zien	de	kinderen	als	
kronen	van	het	leven,	en	die	willen	
we	graag	een	dak	geven.’’

Waar komt de naam
’Het Kronendak’ vandaan?

www.hetkROnendak.nl
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Van der Gijp relativeert op 
sponsoravond V.V. Limmen
Limmen - Voetbalvereniging Limmen heeft een traditie hoog 
te houden als het om de invulling van de sponsoravond gaat. 
Ook dit jaar had de sponsorcommissie weer iemand van naam 
en faam weten te strikken. Afgelopen woensdagavond was het 
niemand minder dan René van der Gijp op bezoek bij vv Lim-
men. De voormalig voetballer van onder meer Sparta, Lokeren 
en PSV sprak ruim een uur voor een bomvolle voetbalkantine 
van V.V. Limmen. 

Na de inleidende woorden van 
bestuurslid commerciële zaken 
en gastheer Mark Admiraal stak 
René van wal. Direct nam hij het 
aandachtige publiek mee naar de 
kleedkamer van PSV, achter de 
schermen als voetbalcommen-
tator voor de Jupiler League en 
naar de wedstrijdbesprekingen 
van Oranje onder leiding van Ri-
nus Michels. 
Met veel humor en relativerings-
vermogen hield Van der Gijp een 
monoloog waarin tal van voetbal-
corifeeën de revue passeerden 
en op de korrel werden genomen. 

Met het nodige korreltje zout 
werd de dwaze voetbalwereld 
enigszins ontnuchterd door Van 
der Gijp. Een uitgebreid verslag 
met foto’s van deze avond is te 
vinden op de site  www.vvlim-
men.nl. 
René van der Gijp paste perfect 
in het illustere rijtje voorgan-
gers zoals Co Adriaanse, Johan 
Derksen, Foppe de Haan Michael 
van Praag, Jan Keizer, Dick van 
Egmond, Youri Mulder en Bauke 
de Boer die in voorgaande jaren 
de sponsoravond van V.V. Limmen 
kleurden. (Foto: Harry Donker).

Zaterdagteam FCC maakt 
korte metten met Zeemacht
Castricum - Het spel van Zeemacht stond zaterdag in schril 
contrast met dat van Castricum. Het bezoekende Castricum 
had geen boodschap aan de beperkingen van de thuisploeg 
en startte overtuigend. Binnen het kwartier stond Castricum 
met 3- 0 voor. 

Gertjan Nieuwenhuizen opende 
de score na 4 minuten op aange-
ven van Etienne Slagman, 0-1 en 
Martijn van Duivenvoorde rondde 
de eerstvolgende aanval van Cas-
tricum opnieuw  doeltreffend af. 
Vanaf de rand van het 16m ge-
bied leverde de middenvelder een 
lastige schuiver af waar de matige 
Helderse doelman geen antwoord 
op had, 0-2. Castricum bleef goed 
spelen en het was Louis Jan-
sen, die na een individuele actie 
het overzicht behield en Gertjan 
Nieuwenhuizen aanspeelde. De 
sterk spelende spits van Castri-
cum liet Zeemacht doelman De 
Vreugd opnieuw geen kans, 0-3. 
Hoe groot de verwarring was bij 
de thuisploeg demonstreerde de 

Helderse keeper. Een faliekante 
misser van de doelman deed 
Maarten van Duivenvoorde be-
sluiten van 20m eens een sprint in 
te zetten. Tot zijn eigen verbazing 
was de uitblinkende Van Duiven-
voorde eerder bij de bal dan de 
niet reagerende keeper, 0-4.
Na rust was het allemaal veel 
minder. Het inbrengen van Thierry 
Weber en Bart Kuijs gaf de nodige 
omzettingen in het elftal wat het 
spel ook niet ten goede kwam. 
Bart Kuijs raakte bij zijn eerste 
balcontact koppend de lat en 
Gertjan Nieuwenhuizen tekende 
zijn 3e treffer van de middag aan, 
0- 5. In de slotminuut wist Zee-
macht via Sander Schekkerman 
de eer te redden. 

De Kan kampioen 
vierde klasse libre
Akersloot - Biljartcentrum De 
Vriendschap in Akersloot was af-
gelopen weekend het toneel van 
de regiofinale vierde klasse libre 
van het het gewest West Neder-
land.
In een spannende finale wist J.de 
Kan van biljartvereniging ‘t Sol-
daatje uit Sassenheim de gewes-
telijke titel te veroveren.
Slechts één nederlaag moest de 
kampioen incasseren en dat was 
tegen Marcel Sijm van het district 
West Friesland die uiteindelijk op 
een tweede plaats eindigde.
In een rechtstreekse finale ver-
sloeg de latere kampioen J.A. van 
Leeden, ook vertegenwoordiger 
van district de Duinstreek, die tot 
aan de finale gelijke tred hield 
en ook tien punten wist te ver-
garen. Maar de sterke kampioen 
wist in de laatste partij ook deze 
tegenstander bekwaam aan zijn 
zegekar te binden. In slechts 21 
beurten won hij deze finalepartij.

Baarswedstrijd
Castricum- Zondag 2 december 
heeft de hengelsportvereniging 
Castricum haar laatste baars-
wedstrijd van de wintercompeti-
tie gehouden.
De vangsten waren prima, maar 
de opkomst matig, misschien 
mede door de waarschuwingen 
voor storm en veel regen. 
In totaal werden er 732 baarsjes 
gevangen door vijf deelnemers, 
waarvan 231 stuks door Th. van 
Ewijk ,tweede op flinke afstand 
werd C. Duinmeijer met 176 
stuks. Om de derde en vierde 
plaats werd nog flink gestreden 
door H. Scholten en G. Lute. 
Uiteindelijk werd G. Lute met 137 
stuks derde en H. Scholten met 
127 stuks vierde. K. Bedeke ein-
digde als laatste met 61 stuks.

Verlies voor het eerste 
schaakteam Castricum
Castricum - In de 1e klasse van de NHSB speelde Castricum 
1 afgelopen vrijdag een thuiswedstrijd tegen HWP 2 uit Haar-
lem. Het werd een verdiend verlies van 5-3 tegen de Haarlem-
mers. Sander Mossing Holsteijn wist zich als enige speler aan 
de malaise te onttrekken en schopte zijn tegenstander Frank 
Beverdam in slechts 17 zetten van het bord af. De slotstelling 
was prachtig om te zien. 

Er stonden verschillende witte 
stukken in maar geen enkel stuk 
kon met goed fatsoen geno-
men worden op straffe van mat. 
De onthutste tegenstander gaf 
daarom direct op. Daarna waren 
de winstpunten op. Eerste bord-
speelster Heleen van Arkel- de 
Greef verloor met zwart tegen 
Peter Beerens. Na kwaliteitver-
lies moest zij toezien hoe de 
zware witte stukken langzamer-
hand haar stelling binnendron-
gen en met een aankomend mat, 
gaf Heleen op. Wouter Beerse 
probeerde het heel lang, maar 
moest uiteindelijk ook wijken 
voor de aanval van de tegen-
stander. Evert Schmit verloor 
met wit in een Benoni-opening, 
de controle en zag het punt naar 

zijn opponent gaan. Invaller Ge-
rard Blees deed het uitstekend 
door een mooie remise aan te 
laten tekenen, evenals Eric van 
der Klooster, Hans Leeuwerik en 
Piet van Wonderen, die in een 
loper- paardeindspel met een 
pion minder, de remise via een 
mooi loperoffer kon afdwingen. 
Om net als twee jaar geleden na 
degradatie, nu in 1 keer weer te 
promoveren, lijkt twijfelachtig te 
worden.

In de interne competitie waar 
Sander Mossing Holsteijn zijn 
koppositie verstevigde, werden 
slechts negen partijen gespeeld, 
omdat ook het tweede team een 
thuiswedstrijd speelde tegen de 
Pion uit Wormerveer.  

Een tien 
voor

Maaike!
Limmen - Anderhalf week ge-
leden deden de turnsters van 
sportvereniging TIOS mee aan 
de eerste competitiewedstrijd 
van dit seizoen. Voor Maaike 
Knijnenberg, Lisa Hoeben, 
Joyce Schouten en Charlotte 
Veerman was dit de eerste of-
ficiële wedstrijd. Op de vloer 
scoorde Maaike het hoogste 
van alle meisjes, een 9.10! Dit 
cijfer wist ze op de brug zelfs 
te overtreffen, maar liefst een 
10.00 kwam er op het score-
bord te staan. Maaike  ontving 
daarvoor een medaille. De 
volgende wedstrijd voor deze 
meisjes zal plaatsvinden op 19 
en 20 januari.
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Kijkende naar het verloop van de 
partij tussen Peter Weijers en Cor 
Stroet, dan valt het op dat Peter in 
de partij over 24 beurten maar drie 
poedels hoefde te incasseren. Hij 
kon na deze positieve uitslag van 
3.12 en 12 punten met een plezie-
rig gevoel naar Limmen terug fiet-
sen. Cor kwam er bekaaid af met 
1.33 en 6 punten, 
Hein Huijser bracht daags na zijn 
65-ste verjaardag de lijstaanvoer-
der Wim Baltus een gevoelige klap 
van twee verliespunten toe. Hein 
trakteerde zichzelf met een goed 
moyenne van 2.77 en 11 punten. 

Op het rondje van Hein voor de 
hele tent werd spontaan geproost.
Door de overwinning van Hein 
Kitsz op Cees Burgmeijer van 1.72 
en 12 punten , kon Hein zich op 
de derde plaats handhaven. Cees 
bleef in het spoor met 2.28 en 10 
punten. 
Henk Stengs kan op een goeie 
partij tegen Ferry van Gennip te-
rugzien. Henk kwam weer eens 
ouderwets net boven het gemid-
delde van 4.00 uit, daar waar Henk 
eigenlijk thuishoort. Hij is de laat-
ste jaren wat in zijn moyenne ge-
zakt naar 3.88, maar hopelijk voor 

Henk is er weer een ommekeer. 
Het was lang geleden dat Piet Lief-
ting  voor het laatst boven de 10 
punten uitkwam. Vanavond wer-
den het er 11, dankzij een vlotte 
partij met goede aanvangsstoten 
die Piet van Anton Steij kreeg. An-
ton zelf had het geluk niet aan zijn 
zijde.
Met 3.96, goed voor 12 punten, 
was Gert Lute spekkoper. Dit suc-
ces behaalde Gert tegen Peter 
Ent. Hij was kennelijk goed ge-
motiveerd, want Gert bracht met 
zijn 2-de plaats de achterstand op 
Wim Baltus tot 8 punten terug. On-
danks de verwoede pogingen om 
de partij binnen de 30 beurten uit 
te maken, lukte dit Kees Baars net 
niet. Van Wim van Duin kreeg Kees 
in ieder geval de ruimte, want Wim 
zijn vorm was ver te zoeken. 
Peter Vos scoorde 10 punten, de 
spelers die verder voor 9 punten in 
aanmerking kwamen waren Klaas 
Ulder, Jan van der Zon, Siem Bak-
kum en Gerard de Zeeuw.

De doelvrouw van FC Castricum, 
A Schefferlie, deed goed mee 
met het spel, waardoor Adelbert 
de aanval 20 meter voor het doel 
moest staken. Nadat Schefferlie 
de bal meegaf aan de linksback 
L. Beentjes, begon FC Castricum 
aan een snelle aanval over de 
linkerflank. De bal kwam terecht 
op het middenveld bij N. Kluft en 
zij dribbelde met de bal over het 
middenveld, maar werd 17 meter 
voor doel getackeld. Zodat Castri-
cum een vrije trap meekreeg. V.d. 
Maat was de aangewezen per-

soon om deze vrije trap te nemen. 
De bal raakte de lat, kwam tegen 
de keepster aan van Adelbert en 
stuitte één keer achter de lijn van 
het doel. Maar de keepster van 
Adelbert haalde de bal weg. Pro-
testeren tegen de scheidsrechter 
had geen zin, hij gaf geen goed-
keuring van het doelpunt.
Adelbert schakelde snel om, 
waardoor Fc Castricum achter de 
feiten aanliep en een overtreding 
beging op 15 meter voor eigen 
doel. Adelbert benutte deze kans 
niet en schoot naast het doel. En-

kele minuten later wist Adelbert 
echter wel de bal in het net te 
krijgen en kwamen zij 0-1 voor te 
staan. Een minuut voor het rust-
signaal wist S. Ribbens de bal in 
het doel te krijgen. En zo gingen 
beide teams met een 1-1 stand 
de rust in. Door slecht uitverdedi-
gen na 15 minuten spelen in de 
tweede helft, maakte Adelbert 1-2 
en keek Fc Castricum tegen een 
achterstand aan.
Nog 15 minuten te spelen in de 
tweede helft, wist N. Kluft dan 
toch nog eindelijk de gelijkmaker 
te maken. Doordat Adelbert met 
een speelster minder voetbalde, 
bleven de gevaarlijke aanvallen 
uit en concentreerde zij zich al-
leen nog maar op het verdedigen. 
Fc Castricum wist dat een over-
winning er in kon zitten, en bleef 
de druk naar voren opvoeren. 
Vijf minuten voor het eindsignaal 
werd dit beloond door een doel-
punt van S. Ribbens. Zij schoot de 
bal net over de keepster heen.

Halve marathon bij AVC
Castricum - Op zondag 9 december organiseert atletiekver-
eniging Castricum de tweede bosloop van dit seizoen. Hier-
bij wordt voor de 43-ste keer de halve marathon uitgezet. Een 
maand voor de Halve van Egmond is deze loop door het bos- 
en duingebied een populaire wedstrijd. Maar er zijn ook kor-
tere afstanden te maken. Wedstrijdlopers en recreanten, jong 
en oud, kunnen uitgebreid aan hun trekken komen.

Alle afstanden leiden over bos- en 
duinpaden en over fietspaden in 
het PWN gebied. De halve mara-
thon bestaat uit twee verschillende 
rondes, de overige afstanden uit 
één ronde. Vertrek en finish zijn op 
de atletiekbaan. 
Om kwart over tien wordt het start-
schot voor de twee kortste afstan-
den van 2,3 km en 4,0 km gege-
ven, waarbij vooral jeugd van start 
gaat. Zij kunnen behalve voor de 
dagzege ook voor een plek in het 
cupklassement over de hele serie 
boslopen strijden. 
Om kwart voor elf vertrekken de 
lopers voor de halve marathon en 
voor de 11,3 km. De halve mara-
thon is een officiële KNAU-wed-

strijd, wat in dit geval ook betekent 
dat er geldprijzen zijn te verdienen. 
Inschrijven kan tot en met 7 decem-
ber via de website van AVC: www.
avcastricum.nl . Op de ochtend 
van de bosloop kan het ook op het 
sportpark, waarbij het inschrijfgeld 
dan iets hoger is. Bij het inschrijf-
geld is een blikje sportdrank en de 
toegang tot het duingebied inbe-
grepen. De jeugd betaalt 2,50 euro 
en krijgt daarvoor ook een herin-
nering. Het inschrijfgeld voor de 4 
km voor volwassenen is  3,00 euro 
en voor de 11,3 km en 21,1 km kost 
deelname 4,00 euro en een herin-
nering aan de loop kost 1,50 euro.
Meer informatie is te vinden op de 
website van AVC.

Zege voor Dames 1 FCC
Castricum - Beide teams waren gewaagd aan elkaar en dit 
zorgde ervoor dat de wedstrijd vanaf het startsignaal span-
nend was om naar te kijken. De dames van voetbalvereniging 
Adelbert 1 begonnen gelijk met de aanval, maar de dames van 
FC Castricum verdedigden goed. Doordat Castricum meteen 
omschakelden en M. v.d. Maat vrijliep op het middenveld, 
kwam er na twee minuten spelen een mooie kans. Maar de 
bal ging naast het doel.

Biljartvereniging WIK
12 Punten maximum score
Castricum - Vanavond deden zich geen grote verschuivingen 
voor in de kopgroep. Het opvallendste feit was dat Gert Lute 
vier punten inliep op koploper Wim Baltus, dat Hein Kitsz zich 
rehabiliteerde voor zijn verlies van vorige week, en dat Peter 
Weijers klom van de zevende naar de vijfde plaats.

Zondag 9 december 
staat de Rabobank bos-
loop, georganiseerd door 
AV Castricum, in het te-
ken van de ‘Super Lote-
rij’. Met de actie ‘een lot 
voor een lot’ kan voor 
één euro een lot worden 
gewonnen in de Super 
Loterij. Deze loten kosten 
150 euro per stuk en in 
de maanden januari, fe-
bruari en maart 2008 zijn 
er elf wekelijkse trekkin-
gen. De opbrengst van 
deze loterij is bestemd 
voor de verbouwing van 
het clubhuis en sanitair. 
Daarnaast zijn er nog 
vier hoofdprijzen, waar-
onder een 27-daagse reis 
voor twee personen naar 
Nieuw-Zeeland. Met één 
lot heeft men dus twaalf 
kansen op een prijs. Zie 
ook www.avcastricum.nl.

Collecte NSGK
Castricum - Vorige week is er 
in Castricum en Bakkum gecol-
lecteerd voor de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind. Dertien enthousiaste col-
lectanten hebben 1792 euro bij-
eengebracht.
Medio november 2008 is er weer 
een collecte en met zo weinig 
collectanten kunnen heel veel 
adressen niet bezocht worden. 
Wie wil helpen kan contact op-
nemen met de familie Bakker, tel. 
0251-655867 of hermanlida @
casema.nl.

Gé Bouwhuis Supervrijwilliger 
2007 van Tennisclub Bakkum
Castricum - Tijdens de vorige week gehouden Algemene Le-
denvergadering van Tennisclub Bakkum is Gé Bouwhuis uit-
geroepen tot Supervrijwilliger 2007. Ter vergadering overhan-
digde de voorzitter aan Gé Bouwhuis een herinneringsbeeldje 
en een bos bloemen, behorend bij zijn uitverkiezing. Zijn naam 
wordt toegevoegd aan de lijst van Supervrijwilligers op het 
erebord in het clubhuis.

Gé is al tientallen jaren actief 
lid van TC Bakkum. Hij heeft 
zich verdienstelijk gemaakt op 
de terreinen parkbeheer, kan-
tinebeheer, als bestuurslid en 
baancommissaris. In 1994 werd 
hij daarom al benoemd tot erelid. 
Sinds 1996 maakt hij deel uit van 
de financiële commissie. Daarin 
is hij verantwoordelijk voor de 
kantineadministratie, inclusief 
het wekelijks tellen van de kas-
stortingen en de bankafdracht 
ervan. 
“Gezien de verdiensten van Gé 
voor de club, komt deze uitver-
kiezing hem van ganser harte 
toe”, zo verwoordde voorzitter 
Tonny Hendriks de mening van 
het bestuur. In zijn dankwoord 
zei Gé dat hij graag nog een 
poosje zijn bijdrage wil blijven le-
veren en hoopt dat zijn voorbeeld 
door vele vrijwilligers gevolgd zal 
worden. “Iets voor de club doen 
is leuk en geeft veel voldoening”, 

volgens hem.
De ledenvergadering stemde 
in met het bestuursvoorstel om 
voor het volgende  verenigings-
jaar de contributies en tarieven 
niet te verhogen. Dit besluit kon 
genomen worden dank zij de fi-
nancieel gezonde positie van de 
club.
De wachtlijst voor senioren is 
geslonken tot zeven kandidaat-
leden, terwijl er voor de junioren 
geen wachtlijst meer is, al is het 
aantal nieuwe jeugdleden dat 
kan worden toegelaten beperkt 
tot twaalf. Geïnteresseerden voor 
het lidmaatschap van Tennisclub 
Bakkum kunnen voor informatie 
terecht bij de ledenadministra-
teur, Leonie Postma. E-mailadres: 
ledenadministratie@tc bakkum.
nl.
Ook op de website van TC Bak-
kum, www.tcbakkum. nl is uitge-
breide informatie over de tennis-
club te vinden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Bakkum werd 
Gé Bouwhuis gehuldigd als Supervrijwilliger 2007. Uit handen van 
voorzitter Tonny Hendriks ontving hij een herinneringsbeeldje en een 
bos bloemen.

Het zit in je ... 
Castricum - De laatste twee 
maanden is de programmareeks 
‘Vrede is een gevoel’ niet geor-
ganiseerd in Castricum. Door 
de organisatie is hard gewerkt 
aan een doorlopende film op in-
ternet: www.hetzitinje.tv.   Deze 
website heeft vijf filmkanalen en 
vijf informative paginas. Ook op 
Youtube: http://nl.youtube.com/
profile?user=Hetzitinje is meer 
te zien.  In Castricum kan men de 
gratis dvd ‘Vrede is een gevoel’ 
ontvangen of lenen. Bel hiervoor: 
06-40259555. 
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Hockey
Dames 1 gejaagd door de 
wind naar grote overwinning
Castricum - De frustratie beleefde vorige week een hoogte-
punt tegen het armoedige Almere, waar 65 minuten overwicht 
en 75% balbezit werd beloond met een treurige 2-0 nederlaag. 
Historici zouden zeggen: het team reddeloos, de supporters 
redeloos en de coach was radeloos. De teleurstelling was niet 
onder woorden te brengen, zelfs niet in een relativerend ver-
slag. Uitdeuken en elkaar diep in de ogen kijken. Hard trainen 
en vertrouwen houden.

Misschien moest het stortrege-
nen en stormen. Misschien was 
dit het resultaat van de gesprek-
ken met elkaar en de team-
psycholoog. Misschien had de 
coach net die gevoelige snaar 
geraakt of misschien was ge-
woon de lang verwachte produc-
tieve vorm terug. Mogelijk van 
alles een beetje, vooral die storm. 
Want het stormde zondag op de 
velden bij het Bloemendaalse 
HBS. Zeker voor de hoofdjes 
van spelers van HBS. Ze werden 
in vijftien minuten weggebla-
zen door een ontketend groepje 
Castricumse meiden, die weken 
van vaak onterechte nederlagen 
van zich af wierpen met een pot 
prachtig hockey waarin volop 
gescoord werd. 
De Castricumse dugout was on-
danks de alle klamme nattigheid 
na een kwartier een huisje van 

plezier. Op het veld voltrok zich 
een wondertje. Gerechtigheid 
vond zijn weg gejaagd door de 
wind. Al na twee minuten scoor-
de Eva Doets uit de rebound van 
een strafcorner de 0-1. Twee mi-
nuten later leverde een soepele 
aanval over links weer door Eva 
de 0-2 op. Na twaalf minuten 
werd het 0-3 via een prachtig 
vormgegeven lange corner. De 
goed spelende Meryl Nooij stond 
aan het eind. HBS kwam voor de 
rust met een mooie actie tot 1-3, 
want hockeyen kunnen ze wel in 
Bloemendaal. 
Nog voor de pauze zorgde sterke 
Margot Hendrix op aangeven 
van alom aanwezige zusje Sop-
hie voor 1-4. HBS scoorde nog 
wel 2-4 en er leek nog een beetje 
spanning te blijven. Tot Britt ter 
Horst uit een strafcorner vlak 
voor de rust de 2-5 binnen bom-

bardeerde. 
De rust werd op z’n voetbals 
doorgebracht in de beschutting 
van de kleedkamer. Er werd thee 
geschonken en grote opluchting. 
Een HBS-storm werd nog wel 
verwacht, maar die kwam nooit. 
De Bloemendaalse meiden ble-
ken onmachtig. Castricum con-
troleerde de wedstrijd ook na 
de rust op vaardige wijze, maar 
scoorde nog slechts één maal. 
Eva Spaaks was de blije doelpun-
tenmaker. 
Coach Bob Henfling was na de 
wedstrijd een tevreden man. “De 
meiden hebben laten zien wat ze 
wekelijks op de training bewij-
zen. Er zit heel veel goed hockey 
in deze groep. We gaan na onze 
trainingsstage in Rome nog vele 
punten pakken, schrijf dat maar 
op!”

Uitstekend persoonlijk 
record voor Schröer 
Regio - De marathonlopers van TDR blijken hun zware inspan-
ningen van de Amsterdam Marathon goed te hebben verteerd. 
Onder belabberde weersomstandigheden kwamen zowel Rens 
Dekkers als Ronald Schröer tijdens de Montferlandrun tot een 
mooi pr. 

Met name Ronald Schröer 
maakte in ’s Heerenberg een 
sterke indruk. De Castricummer 
verpulverde zijn pr op de 15 km 
tot 46.21 wat goed was voor een 
13e plaats in het internationale 
veld. Zoals bekend wist Haile 
Gebrselassie de wedstrijd te win-
nen in een nieuw parcoursrecord 
(42.36). 
Schröer maakte vanaf het begin 
van de wedstrijd deel uit van een 
groep met de beste Nederlan-
ders. “Na 8 km was een stukje 
onverhard en besloot ik het 
tempo flink op te voeren om wat 
mensen kwijt te raken.” De temp-
oversnelling lukte en Schröer 
bleef over met Koen Raymaekers, 
Sander Schutgens en Belg Hans 
Janssens. “Door mijn inspanning 
had ik het daarna moeilijk, maar 
gelukkig viel het tempo wat te-
rug waardoor ik in de groep kon 
blijven. In de laatste 700 meter 
was Sander te sterk en het leek 
wel of ie zich met 25 km per uur 
naar beneden lieten storten. Die 
snelheid heb ik niet in m’n be-
nen.” Koen Raymaekers werd in 
46.18 tweede Nederlander en 
Schröer had drie seconden meer 

nodig om derde Nederlander te 
worden. 

Rens Dekkers werd zevende Ne-
derlander in een pr van 48.12. 
“Ik liep een sterke wedstrijd, 
maar die Ronald was vandaag 
echt niet te houden. Het is echt 
mooi om te zien wat voor ontwik-
keling hij doormaakt.” Dekkers 
had samen met zijn coach Guido 
Hartensveld geconcludeerd dat 
zijn basisniveau tussen de ma-
rathons de afgelopen periode te 
wensen overliet. “Met dit resul-
taat ben ik vooral ook blij, omdat 
ik heb laten zien dat ik tussen 
marathons door ook een meer 
dan acceptabel niveau kan ha-
len.” Castricummer Chris de Lie 
lijkt langzaamaan weer zijn oude 
niveau te halen. Hij verbleef de 
afgelopen zes maanden in Kenia 
wat sportief gezien geen suc-
ces was. Met zijn tijd van 50.15 
liet hij zien weer op de weg te-
rug te zijn. Ook Esther Schipper 
kwam tijdens Montferlandrun in 
actie. Schipper zette weer een 
belangrijk stap in haar ontwikke-
ling door net binnen het uur te 
finishen (59.59).

ADO ’20
Er werd afgelopen zondag door degenen 
die de competitie in hoofdklasse A op de 
voet volgen, met spanning uitgekeken 
naar de wedstrijd tussen Hollandia en 
Argon. Daar moest blijken of de club uit 
Hoorn zijn leiderspositie waar zou maken. 
De bezoekers uit Mijdrecht, nog steeds 
regerend algeheel amateurkampioen, 
konden het gat van vier punten uiteraard 
nooit in een keer dichten, maar zouden 
wel weer in de buurt van de ranglijst-
aanvoerder kunnen komen. Het is echter 
niet tot deze krachtmeting gekomen. Het 
weer was hinderlijk spelbreker voor na-
genoeg alle clubs van de hoofdklasse A. 
Slechts één wedstrijd vond doorgang. In 
Utrecht werd het duel tussen Elinkwijk 
en DWV afgewerkt. Dat eindigde met 2-
0 in het voordeel van de thuisploeg. De 
club uit de domstad heeft zich daarmee 
één plaats omhooggewerkt en staat nu 
in het linkerrijtje. 
Dat is iets waar ADO zijn streven in eer-
ste aanleg ook op zal richten. De marge 
is te overbruggen, maar daar zal flink 
wat werk voor moeten worden verzet. 
En waarom zou daar niet meteen a.s. 
zondag een begin mee gemaakt kunnen 
worden? Het zal coach Cees Bruinink 
weinig moeite kosten om zijn selectie 
te motiveren voor de confrontatie met 

de huidige nummer één in de competi-
tie. Het zal vooral een vraagstuk worden 
waar de zwakte van de tegenstander 
moet worden gezocht en de kansen lig-
gen voor de Heemskerkers. De Horine-
zen hebben in de verdediging hun sterk-
ste linie. Totnutoe moest keeper Ron 
Sijm slechts acht keer de gang naar het 
net te maken. 

ADO en Hollandia gaven elkaar weinig 
toe in hun eerdere ontmoetingen. Na-
tuurlijk is er de rivaliteit tussen de top-
amateurclubs van Noord Holland ‘boven 
het kanaal’. Al zou er niets meer in de 
competitie te verdienen zijn dan valt er 
altijd nog een stuk prestige op te hou-
den. Deze keer staat er voor beide teams 
van alles op het spel. ADO wil zich niet 
naar de rechterkant van het klassement 
laten duwen, Hollandia voelt de hete 
adem van Haaglandia in de nek en zal 
zijn eerste plaats willen vasthouden. 
De Heemskerkers ontvingen de club uit 
Hoorn dertien keer eerder in de competi-
tie van de hoofdklasse. Zes keer werden 
de punten gedeeld, drie keer gingen de 
punten naar de tegenstander en slechts 
vier keer won ADO zijn thuiswedstrijd. 
Dat moeten er vijf worden (om te begin-
nen).

Kan ADO koploper Hollandia 
opnieuw laten struikelen?

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

hOllAnDiA

zondag a.s. 14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499
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Siergrindvloeren/sierpleister
SaRoBé een jaar aan de 
Molenlei 1a te Akersloot
Akersloot - Op 16 december is het een jaar geleden, dat Sa-
RoBé siergrindvloeren/sierpleister na tien jaar is verhuisd van 
de Startingerweg naar het nieuwe bedrijfspand en showroom 
aan de Molenlei.

Daar willen ze even bij stilstaan 
en daar een feestelijk tintje aan 
geven. Daarom geven zij op de 
verkoop van alle vloeren, onder 
andere siergrindvloeren, be-
tonlookvloeren enzovoort tien 
procent korting in de maand de-
cember.
Belangstellenden worden uitge-
nodigd om een kijkje te komen 

nemen in de in december fees-
telijke getinte showroom.

aRoBé is geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van 13.30 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Men kan 
natuurlijk ook bellen met het 
nummer 06-53405797 om een 
afspraak te maken.

Kerstmarkt bij GGZ Heiloo
Regio - Op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord, instel-
ling voor geestelijke gezondheidszorg in Heiloo, wordt van 6  
tot en met 21 december in de plantenkas een kerstmarkt ge-
houden. De plantenkas wordt gedreven door cliënten van GGZ 
NHN in het kader van de zogenaamde arbeidsrehabilitatie; 
een opstapmiddel naar het reguliere arbeidsproces.

De plantenkas beschikt over een 
breed aanbod aan kerstartikelen. 
Zo zijn er vele soorten kerstbomen 
met en zonder kluit waaronder de 
Nordmanbomen die hun naalden 
bijna niet verliezen. De kerstbo-
men worden professioneel verpakt 
waardoor er geen dennennaalden 
in de auto terecht komen tijdens 
het vervoer. Naast kerstbomen 
is er een groot assortiment aan 
kerstgroen en planten voor bui-
ten waaronder Buxus, Hedera, 
Gaulthera en Skimmia’s in diverse 
maten.
Verder is er een ruime keuze aan 
accessoires (natuur of kunst) om 
zelf kerststukjes te maken. Enkele 
voorbeelden zijn: oasis, rietwerk, 

kransen, trendy bakjes en fraai 
gekleurde takken.
Ook is het mogelijk kant-en-klare 
kerststukjes te kopen. Deze kun-
nen op maat en kleur worden 
gemaakt. Tevens zijn er vele soor-
ten (bloeiende) kamerplanten te 
koop.

De kerstmarkt is geopend van 6 tot 
en met 21 december van 10.30 uur 
tot 16.30 uur en is op zondag ge-
sloten. De plantenkas bevindt zich 
op het terrein van GGZ Noord-Hol-
land-Noord, Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. Op het terrein is de 
route naar de kas aangegeven met 
borden. Bel voor meer informatie  
met 072-5312710. 

Veel variatie CAL boekenbal
Castricum - In december is Liesbeth Munters, medewerkster 
van de bibliotheek in Castricum, te gast in de uitzending van 
het programma CAL-boekenbal. Ze heeft een gevarieerd aan-
bod aan boeken meegenomen. 

Ze haakt in op het uitkomen van 
de film The Golden Compass 
door het eerste boek uit de tri-
logie van de schrijver mee te ne-
men, heeft vervolgens een mys-
terieus verhaal over een Britse 
student in Toscane, verder een 
boek over hoe men zou moeten 
omgaan met kristallen, prachtige 
kijk- en voorleesboeken in de 
kerstsfeer en tenslotte de herin-

neringen aan het katholicisme 
van Jack Botermans. Ook heeft 
ze een dvd meegenomen die ge-
baseerd is op een tragikomisch 
verhaal. 
Het programma wordt uitgezon-
den op de woensdagmiddagen 
van 17.00–18.00 uur en op de 
donderdagavonden, wanneer er 
geen raadsvergadering is, tus-
sen 20.00 en 21.00 uur. 

Alle klanten een cadeau!
Kerstschuur Nuijens geopend
Limmen – De speciaal ingerichte kerstschuur achter de bloe-
menwinkel van Nuijens aan de Rijksstraatweg 9 is geopend. 
Hier worden de allermooiste kerstaccessoires aangeboden en 
zoals men van Nuijens gewend is voor een aantrekkelijke prijs. 
Daarbij komt nog dat alle klanten worden getrakteerd worden 
op een prachtig cadeau. 

Het is het inkoopteam van het 
bloemen- en plantenbedrijf van 
Piet en Ruud Nuijens weer gelukt 
om een sfeervolle kerstcollectie 
samen te stellen en iedereen kan 
dat dit weekend met eigen ogen 
aanschouwen. 
Opmerkelijk is dat voor geen van 
de artikelen de hoofdprijs wordt 
gevraagd. Een wondermooie 
kerstman bijvoorbeeld waar in de 
V.S. 24,00 dollar wordt gevraagd 
gaat in Limmen voor slechts 6,95 
euro over de toonbank! Naast 
kerststukjes worden er verschil-
lende accessoires aangeboden 
die eigenlijk te mooi zijn om weg 
te geven, waaronder vazen, kaar-
sen, plateaus, kransen en kande-
laars.  
Nuijens is vermaard in de ge-
hele provincie. Naast de winkels 
in Limmen en Den Helder zijn 
er bloemenstallen te vinden bij 

verschillende NS-stations, van 
Castricum tot Den Helder. “Mijn 
vader begon met een bakfiets vol 
bloemen te venten in Alkmaar”, 
vertelt Ruud. “Klanten in Limmen 
kwamen toen nog gewoon bij 
ons achterom. Toen mijn vader 
65 jaar werd hebben mijn broer 
Piet en ik onze vakdiploma’s be-
haald en de zaak overgenomen.” 
Er kwam een echte bloemenwin-
kel aan de Rijksstraatweg en bij 
het NS-station van Castricum 
een bloemenstal. 
Ondertussen werkt dochter 
Mandy ook mee in het bedrijf, 
net zoals haar broer Robin en 
Stefan de zoon van Piet. De 19-
jarige Mandy: “Het is voor mij 
altijd vanzelfsprekend geweest 
om bij mijn vader en oom te gaan 
werken. Het is echt leuk werk en 
we hebben heel veel vaste klan-
ten.” Als sterkste punten van het 

bedrijf kunnen de uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding wor-
den genoemd en het zeer brede 
assortiment. Sinds drie jaar heb-
ben de gebroeders Nuijens een 
verdeelcentrum op de Hogeweg 
in Bakkum van 4.000m2 groot. 
Ruud: “Drie keer per week gaan 
zes man op pad voor de inkoop 
en vanuit dit centrum worden de 
verkooppunten van verse bloe-
men, bloemstukken en planten-
bakken voorzien. Wij spelen in 
op de laatste trends, waardoor 
het wisselende aanbod acces-
soires altijd eigentijds is. Tien 
andere bloemisten hebben zelfs 
de inkoop overgedragen aan ons 
bedrijfen dat zegt toch wel wat. 
Ondertussen maken wij plannen 
om een mooie, ruime winkel te 
bouwen aan de Rijksstraatweg 
9, maar dat is nu nog even toe-
komstmuziek.” 
Rond de feestdagen is de win-
kel in Limmen ook op zondag en 
maandag geopend. De bloemen-
stallen zijn altijd zeven dagen in 
de week geopend tot 21.00 uur ’s 
avonds. Bel voor meer informatie 
tel.: 072-5051353.

Stefan, Robin, Ruud, Anneleen, Patrick, Annefleur en Mandy

Geen krant
ontvangen?
Bel
0251-651675
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Jazz Session Club Vredeburg
Gastoptreden van MDM
Limmen - Na het uitstekende optreden van ‘Just to Jazz’ in no-
vember nu weer een totaal andere stijl van jazzmuziek. MDM 
is de naam van de zeven leden tellende Amsterdamse groep 
van gedreven jazzmusici. Ze spelen muziek van Monk, Duke 
Ellington en Mingus, de drie belangrijkste jazzcomponisten 
van de tweede helft van de vorige eeuw.

In augustus 2004 deden Eline 
Raaphorst en Wim Amerongen 
mee aan een workshop over 
de muziek van Charles Min-
gus, Duke Ellington, Thelonious 
Monk. 
In het Franse Viller werkte een 
groep van twaalf muzikanten 
een week lang aan stukken van 
deze drie componisten onder de 
leiding van Tjitze Vogel. Keihard 
werken met goede muzikanten 
die hun huiswerk hadden ge-
daan. De week werd afgesloten 
met een optreden voor een en-
thousiast Frans publiek. Daarna 
trad dit orkest nog een keer op 
in Amsterdam en Venlo. De le-
den van MDM kwamen uit alle 
regio’s van Nederland. Daarom 
was het niet haalbaar de groep 

bij elkaar te houden. Daarop nam 
Wim Amerongen het initiatief een 
MDM te vormen met muzikanten 
uit de regio Amsterdam. Begin 
2006 was het zover dat een groep 
muzikanten aan de slag ging.
MDM is de prima naam dus voor 
dit orkest, waar kwaliteit de bo-
ventoon voert. 
Het optreden is op 9 december 
in Jazz Session Club Vredeburg 
in Limmen en begint om 16.00 
uur. De toegang is vrij, maar men 
kan lid worden voor 7,00 euro 
per persoon voor het gehele jaar. 
Voor meer inlichtingen: Fred Tim-
mer, tel/fax: 072-5053414, e-mail: 
timmer.limmen@worldonli ne.nl.
De komende sessiedata: 13 ja-
nuari, 10 februari, 9 maart en 13 
april.

Limmertaaltest 
in aantocht  
Limmen - Dit jaar al weer de vijfde editie van de De Limmer 
Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor de liefhebbers van 
onze moedertaal. De test doet een beroep op kennis, vernuft 
taalgevoel en creativiteit op het gebied van het Nederlands. 
De test bestaat uit vier onderdelen. Allereerst moeten de deel-
nemers een goed Nederlands woord vinden voor een aantal 
regelmatig voorkomende moeilijke woorden. 

Vervolgens wordt de kennis van 
spreekwoorden getoetst aan 
de hand van zinnen die elk zijn 
samengesteld uit gedeelten van 
twee spreekwoorden die dus 
moeten worden achterhaald. 
Het derde onderdeel bestaat uit 
een aantal zinnen waarvan moet 
worden vastgesteld of ze goed 
of fout zijn. Tenslotte word het 
vernuft en de creativiteit van de 
kandidaten op de proef gesteld 
bij het oplossen van cryptische 
omschrijvingen. In de opgaven 
zelf zitten wat hulpmiddelen om 
tot de oplossing te komen. Uiter-

aard worden de prijswinnaars 
beloond en de beste ontvangt 
bovendien de Multicopy Van den 
Boogaard-wisselbokaal. Voor de 
beste Limmer heeft Autobedrijf 
Dirk van der Steen de prijs be-
schikbaar gesteld. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden bij H.J. 
Brandsma, tel.: 072-5052052, e-
mail: tibra@hetnet.nl. 
Om kwart vóór acht aanwezig 
zijn. De taaltest vindt plaats op 
maandag 10 december in Boer-
derij Vredeburg Dusseldorper-
weg 64, deelname 4,00 euro, in-
clusief koffie. 

Carol Singers in concert 
Castricum - Op zaterdagavond 15 december geven de Carol 
Singers uit Heemskerk hun inmiddels traditionele jaarconcert 
in de Hervormde Kerk te Castricum. De avond zal gevuld zijn 
met vele traditionele carols, maar ook met minder bekende 
kerstliederen uit andere landen. Een aantal carols zal door het 
publiek worden meegezongen.

Christmas Carols stammen uit 
de Engelse traditie, maar door 
de jaren heen zijn de liederen 
aangepast en bewerkt waar-
door er meerstemmige variaties 
zijn ontstaan op aloude teksten. 
Ook populaire liederen hebben 
soms een oorsprong in kerst-
liedjes; een voorbeeld daarvan is 
het bekende ‘Lord of the Dance’, 
wereldberoemd door de Ierse 
dansers, maar de tekst is een 
kerstlied.
De Carol Singers uit Heemskerk, 
onder leiding van Joost Doode-

man, brengen een avondvullend 
programma ten gehore in de 
Hervormde Kerk te Castricum 
en worden daarbij begeleid door 
Bernard van den Boogaard op 
vleugel. Het concert begint om 
20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. 
Kaarten à 8,00 euro (inclusief een 
kopje koffie of thee) zijn verkrijg-
baar bij Twice Women’s Wear, To-
renstraat 36 te Castricum of aan 
de zaal (Kerkpad 16).  
Een voorproefje is te beluisteren 
op www.carolsingers. nl.

Gitaarcursus popsongs 
Castricum - De nieuwe cursus ‘Popsongs spelen op gitaar’ voor 
volwassenen start op 7 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 spelni-
veau aangeven op een vragenformulier dat wordt toegezon-
den. Aan de hand van deze formulieren wordt bepaald of de 
lessen zullen starten op beginner- of gevorderdenniveau. 

De lesinhoud zal uit de volgende 
onderdelen bestaan: het leren 
spelen van akkoorden, ritme 
aanslag en andere aanslagma-
nieren. In de lessen zal ook ruim-
te zijn voor het behandelen van 
popsongs die door de cursisten 
zelf ingebracht worden. Als men 
niet in het bezit is van een instru-
ment, is het mogelijk via Toon-
beeld 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 les-
sen vinden plaats in Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6 te Castri-
cum. Aanmelden is mogelijk tot 
20 december door het invullen 
van een aanmeldingskaartje bij 
Toonbeeld tijdens kantooruren of 
via www.toonbeeld.tv.  

Dieren-
bescherming
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:
Grutto Castricum: cyperse ge-
castreerde kater, 7 jr, Bobby. De 
Crimpen Akersloot: witte tortel-
duif met rode ring 330ffw. Belo-
ning voor terugbrengen.

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

Afra exposeert
in het MCA
Alkmaar - Van 7 december tot 
en met 31 januari exposeert 
Afra Kalkhoven-Beentjes met 
aquarel- en acrylschilderijen in 
het Medisch Centrum te Alk-
maar.

Afra Kalkhoven-Beentjes, ge-
boren en getogen Castricumse, 
is een veelzijdig kunstenares. 
In de loop der jaren heeft zij 
een collectie aquarellen en 
acrylverfschilderijen vervaar-
digd. Haar onderwerpen zijn 
zeer divers; haar oeuvre omvat 
onder andere landschappen, 
stillevens, dierportretten en ab-
stracten.

De verkoopexpositie is te be-
zoeken op werkdagen van 8.00 
tot 17.30 uur, locatie Medisch 
Centrum Alkmaar, afdeling ra-
diologie (081).

Workshop PAC
Castricum - Op de soosmiddag 
van maandag 10 decembervan 
de Projectgroep Arbeidsuitge-
schakelden Castricum staat 
er naast de gewone soosacti-
viteiten een workshop op het 
programma. Deze is gericht op 
het maken van kerstkaarten 
en kaarsen. Deelname aan de 
worshop kost voor leden en 
niet-leden 2.50 euro. Plaats 
van samenkomst is het Dorps-
huis De Kern aan de Overtoom 
en de zaal is vanaf 13.00 uur 
open.  

Verkeerscontroles
Castricum - Op de Soomerwegh 
is het verkeer verleden week ge-
controleerd. In totaal zijn 10 au-
tobestuurders bekeurd voor het 
niet dragen van een autogordel 
en vier voor het niet handsfree 
bellen.
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Programma Radio Castricum105 
Donderdag 6 december 
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker 
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter 
18:00 – 19:00 Special Edition – Carry Munter 
19:30 – 23:00 Het Raadsplein – carrousels & raadsvergadering 
23:00 – 00:00 Easy Listening 
Vrijdag 7 december 
16:00 – 18:00 Afterschool – Tom Singerling 
18:00 – 19:00 Kick Off – Joris Sinnige 
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg 
Zaterdag 8 december 
10:00 – 12:00 Gewoon Snijders – Marco Snijders 
12:00 – 15:00 Rooie Oortjes Radio – Sander & Robert  
17:00 – 19:00 R&B Sport (Nieuw!) – Rick & Bob  
19:00 – 21:00 Double D – Daniel Vollers & Daan Zonneveld 
Zondag 9 december 
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz 
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum 
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz 
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem 
13:00 – 14:00 Commuzika – Anton van Kaam
14:00 – 17:00 105SportLive – Sportteam 
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer 
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight 
Maandag 10 december 
20:00 – 22:00 Carry’s Music Machine – Carry Munter 
22:00 – 23:00 Collective Sounds – Martijn van Velzen 
Dinsdag 11 december 
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere 
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst 
22:00 – 00:00 Easy Listening 
Woensdag 12 december 
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum 
17:00 – 18:00 CAL Boekenbal – Ellen Eerhart & Jan Castricum  
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems 
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems

Art of Joyce in Edelmetaal
Castricum - In het vakblad Edelmetaal voor edel/goudsmeden staat 
een foto en artikel over een sieraad dat Joyce van Bruggen heeft ge-
maakt; een zogenaamd wintersieraad. De foto werd op het Bakkumse 
strand gemaakt. 

Kindergroep inter- 
nationaal dansen
Castricum - Na enthousiaste 
reacties van een aantal kinderen 
uit Castricum op een 10-weekse 
workshop internationaal dan-
sen, organiseert Igram vanaf 10 
januari 2008 een kindergroep 
internationaal dansen voor kin-
deren vanaf groep 5. 
Een half jaar lang (van janu-
ari tot eind mei) worden onder 
de enthousiaste leiding van 

Maartje Ligthart dansen uit de 
hele wereld gedanst. Ervaring is 
niet nodig, wel plezier in bewe-
gen en muziek.
Plaats: aula Toonbeeld. Tijd: 
donderdagmiddag van 16.00 tot 
17.00 uur. Kosten: 30,00 euro.
Opgeven voor 12 december bij 
Ineke Spitteler, tel 653997, e-
mail: inekespitteler@hotmail. 
com.

Kerkbestuur blij met acties 
Werkgroep Oud-Castricum
Castricum - “Met dank en waardering voor het verleden en 
gericht op de toekomst.” Dat waren afgelopen vrijdag de slot-
woorden van Hans Meppelink, voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters, nadat de Werkgroep Oud-Castricum de 
oude dorpskerk met twee aanwinsten had verrast.

De eerste actie betrof de over-
handiging van drie oude houten 
graftekens, die in opdracht van 
Oud-Castricum zijn gerestau-
reerd. De werkgroep opperde 
enige tijd geleden het idee om 
wat te doen aan deze unieke zer-
ken, die waren verzakt en waar-
van de opschriften nauwelijks 
leesbaar meer waren. Dankzij 
belangeloze medewerking van 
Borst Bouw lukte het om de graf-
tekens duurzaam te herstellen. 
Schilder Jan Breetveld, die veel 
ervaring heeft met het aanbren-
gen van sierletters, was bereid 
om gratis de zerken van de oor-
spronkelijke teksten te voorzien.
Na het terugplaatsen van de 
laatste zerk, bedankte werk-
groepvoorzitter Piet Blom het 

kerkbestuur voor de gastvrijheid 
tijdens de jubileumtentoonstel-
ling van de werkgroep, die in ok-
tober in de kerk werd gehouden. 
Vervolgens overhandigde hij aan 
de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters drie panelen 
van deze tentoonstelling, met 
daarop de geschiedenis van de 
oude dorpskerk.
Jaap Mosk, voorzitter van de 
stichting ‘Castricums Monument 
Ons een Zorg’, deed ook nog een 
duit in het zakje door de inlijsting 
van de panelen voor rekening 
van de stichting aan te bieden.
Meppelink sprak tot slot zijn grote 
waardering uit voor al het moois 
dat tot stand was gekomen en 
bedankte alle betrokkenen die 
daaraan hadden bijgedragen.

Werkgroepvoorzitter Piet Blom overhandigt een van de drie panelen 
aan Hans Meppelink, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Gedeputeerde Staten N-H 
tegen fusieplannen PWN
Regio - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
heeft besloten niet in te stemmen met de plannen voor een fu-
sie van PWN met de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven DZH 
en Oasen. Een fusie was volgens PWN de meest voor de hand 
liggende manier om proactief te kunnen blijven reageren op 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

Een bundeling van krachten van 
PWN met DZH en Oasen, drie be-
drijven met eenzelfde visie op drink-
watervoorziening en natuurbeheer, 
was voor PWN de meest voor de 
hand liggende oplossing. Een fusie 
zou de noodzakelijke schaal- en 
synergievoordelen bieden, zorgen 
voor de nodige kostenreducties en 
PWN, ook op de langere termijn, 
goed voorbereiden op de maat-
schappelijke veranderingen. 
Een belangrijke reden van het niet 
instemmen met de fusie door de 
provincie Noord-Holland, is dat zij 

niet overtuigd is van de voorde-
len die PWN zegt met de fusie te 
kunnen realiseren. De provincie 
Noord-Holland bezit 100 % van de 
PWN-aandelen en wil alle invloed 
behouden op ontwikkelingen en 
samenwerking binnen de water-
keten. Hierbij gaat de provincie uit 
van een optimale afstemming van 
alle elementen in drinkwatervoor-
ziening, riolering en afvalwaterzui-
vering. PWN gaat nu op zoek naar 
andere wegen om toch zo goed 
mogelijk op de toekomst te zijn 
voorbereid. 

Kerst in de Vlaam- 
se schilderkunst
Castricum - Op woensdag 12 
december organiseert Nivon 
afdeling Castricum een diavoor-
stelling in de Kern, Overtoom 15 
in Castricum. Aanvang 20.00 uur. 
Dia’s en verhalen worden ver-
teld door conservator Annemarie 
Teunen.
In de middeleeuwen nemen al-
taarstukken met het onderwerp 
de geboorte van Christus een 
zeer belangrijke plaats in. Schil-
ders en beeldsnijders maakten 
vele altaarstukken. Via de aan-
kondiging, geboorte, Driekonin-
gen, de kindermoord en de vlucht 
naar Egypte wordt het verbeeld 
in schilderijen en kerstspelen in 
dorp en stad.
Op de dia’s is te zien hoe grote 
meesters als Jan van Eyck, Rogier 
v.d. Weijden en Hans Memling 
het kerstverhaal afbeeldden in 
de 15e eeuw, bestemd voor ker-
ken, kloosters en particulieren. 
Boekillustraties voor het Franse 
hof, door beroemde verluchters 
Gebr. Van Limburg.
In de 16e eeuw schilderde de 
beroemde Pieter Breughel voor-
stellingen als de Volkstelling en 
de Kindermoord, verhalend in 
de Vlaamse besneeuwde dorpen 
zoals die er in zijn tijd uit zagen.
Entree voor leden 2,50 euro, niet 
leden 3,50 euro.

Kerstverkoop 
van Amnesty 
International 
Castricum - Amnesty Interna-
tional vraagt aandacht voor de 
Internationale dag van de Men-
senrechten op 10 december.
In verband hiermee zal Amne-
sty op 9 december in de kerken 
aanwezig zijn om kerstkaarten 
en kaarsen te verkopen. De op-
brengst zal worden gebruikt om 
gevangenen over de hele wereld 
te helpen een eerlijk proces te 
krijgen.
Op 12 december worden in de 
Tuin van kapitein Rommel voor 
hetzelfde doel kaarsen en kerst-
kaarten verkocht.

Healing
massage 
Castricum - Georgien Wybenga 
verzorgt healing massage; een 
traditionele ontspanningsmas-
sage met de bio-release mas-
sagetechniek, gecombineerd 
met alles wat de natuur te bie-
den heeft. “Door de ontspanning 
komt er ruimte in lichaam en 
geest om te herstellen, herbron-
nen zeggen de Belgen zo mooi”, 
vertelt Georgien.
Wie een behandeling boekt in 
december krijgt de cd Seasongs 
van Georgien als cadeau mee. 
Bel voor een afspraak: 0251-
656577.
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Bakkerij met Bakkah 
Electronica in Joeb 
Egmond - Steeds meer tenten steunen de Bakkerij in haar 
strijd voor een vervangende locatie voor het poppodium. Na 
de Buk Buk in Heiloo en Joeb in Egmond steunen nu ook 
meerdere Castricumse cafés de Bakkerij. Zo was er afgelopen 
zondag al de eerste maandelijkse Bakkerij jamsessie in café 
Buona Sera. 

Zaterdag 8 december is Joeb in 
Egmond weer aan de beurt. On-
der de naam Bakkah Electronica! 
zullen meerdere elektronische 
artiesten hun kunsten verto-
nen op het podium. Twiz zal de 
betere bliepjes de zaal in spu-
wen. BC Nobel gaat iets harder 
en maakt een combinatie van 
house, electro, en drum ‘n bass 
waarbij hij pompende gitaarsam-
ples niet schuwt. Tony Blitzkrieg 
en Charlie Lownoise zullen ver-
volgens met een knotsgekke en 
hilarische performance de hele 
zaal in een staat van chaotische 
delirium brengen. Met apoca-
lyptische breakcore zullen ze de 
weg vrij banen voor het optreden 

van Spook en de klopgeesten. 
Naar eigen zeggen maakt dit fe-
nomeen ‘electro ronnie tober rap’ 
met geestige beats. Gevraagd 
naar de muzikale inbreng van 
de klopgeesten stelde Spook ‘ je 
hoort ze wel maar je ziet ze niet’. 
Als absolute topper zal hierna 
Zea het podium bestijgen. Dit 
illustere duo heeft al meerdere 
keren de Bakkerij compleet op 
zijn kop gezet en dat gaat zeker 
ook in Egmond gebeuren. Is het 
pop? Is het rock? Is het Electro? 
Breakbeat? Het is Zea! De zaal 
zal opengaan om 20.00 uur en 
de entree beslaat  drie euro. Voor 
meer info:  www.joeb.nl of www.
vriendenvandebakkerij.nl.

Tropical Salsa Party
Castricum - In Danscentrum Luut Griffioen wordt op zaterdag 
8 december een tropical salsafeest georganiseerd met salsa-
latin dj Ronaldo.

Een avondvullend programma 
waar de merengue moeiteloos 
overvloeit, door het professionele 
mixen van verschillende soorten 
muziekstijlen. Voor muziekliefheb-
bers en salsadansers is dit een 
unieke gelegenheid om eens lek-
ker uit de bol te gaan en danskun-
sten te kunnen vertonen. De zaal 
is van 22.00 uur tot 2.30 uur open. 
Kaarten zijn alleen aan de zaal ver-

krijgbaar voor 6,00 euro. Reserve-
ren van kaarten is mogelijk. Iedere 
vrijdagavond is er bij Luut Griffioen 
salsacafé vanaf 21.30 uur, waarbij 
de entree gratis is. Elke tweede 
zaterdag van de maand wordt een 
tropical salsaparty  gehouden op 
de Dorpsstraat 72 in Castricum. 
Meer informatie: Henry Menes, 
tel.: 023-5313215, 06-26768424 of 
via h.menes1@chello.nl. 

Toename woninginbraken 
Castricum - Door heel Castri-
cum is vanaf begin november 
een forse toename te zien van 
het aantal woninginbraken. In 
totaal is in dertien woningen een 
inbraak gepleegd en bij elf wo-
ningen bleef het bij een inbraak-
poging. 
De incidenten gebeurden meest-
al tussen 17.00 en 20.00 uur, zo 
rond etenstijd. In de meeste ge-
vallen betrof het een hoekhuis 

waar de inbrekers hun focus op 
hadden. De inbrekers zijn voor-
namelijk binnen gekomen via 
het openbreken van ramen en 
schuifpuien. Er zijn onder meer 
sieraden, laptops en digitale ca-
mera’s gestolen. De politie is op 
zoek naar informatie over ver-
dachte situaties die betrekking 
kunnen hebben op insluipers. 
Gebeld kan worden via 0900-
8844 (lokaal tarief).

Debbie Tervoort met 
Edukans naar Oeganda
Castricum - De afgelopen week was voor een kleine zeventig 
derde en vierde klas leerlingen op het Jac. P.Thijsse College 
een hele spannende. Zij hadden namelijk gereageerd op een 
oproep om een sollicitatiebrief te schrijven om mogelijk tij-
dens de krokusvakantie van 2008 uitgezonden te worden naar 
Oeganda. De oproep is een initiatief van de stichting Edukans 
in het kader van het project Going Global.  

De stichting Edukans is dit jaar 
door het Jac. P.Thijsse College 
uitgekozen als goed doel voor 
de cultuurdagen op woensdag 
19 december, donderdag 20 
december en vrijdag 21 decem-
ber. Voor de brugklassen staan 
deze dagen in het teken van 
Afrika, voor de tweede klas-
sen is Zuid-Amerika het on-
derwerp en Azie staat centraal 
bij de derde klassen. Vooral 
vrijdag 21 december nodigt het 
Jac. P.Thijsse College iedereen 
uit om naar de school aan De 
Bloemen te komen. Er valt dan 
van alles te beleven en te doen 
met het doel geld in te zamelen 
voor Edukans.
Edukans Going Global is een 
internat ional iser ingproject 
voor het voortgezet onderwijs. 
Het project verbindt scholen 
in Nederland met scholen in 
ontwikkelingslanden. Niet de 
‘professional’ is hierbij de des-
kundige, maar een leerling zélf! 
Door peer-to-peer onderwijs 

wordt de armoedeproblema-
tiek op indringende wijze de 
school in gebracht. Ieder jaar 
staat één ontwikkelingsland 
centraal als actieland. Voor het 
jaar 2007-2008 is dat Oeganda. 
De geselecteerde leerlingen 
gaan als verslaggever op reis. 
Ze maken foto’s, houden in-
terviews, schrijven verhalen, 
filmen en draaien lessen mee. 
De groep bezoekt scholen en 
ontmoet leeftijdgenoten in de 
stad en op het platteland. 

Uit alle sollicitatiebrieven wer-
den uiteindelijk, door een 
speciaal daarvoor in het leven 
geroepen sollicitatiecommis-
sie, vier leerlingen uitgekozen. 
Door middel van een presen-
tatie en tijdens een sollicitatie-
gesprek mochten de leerlingen 
zichzelf presenteren.  Uiteinde-
lijk leidde deze procedure tot 
de keuze van één leerling. De 
gelukkige was Debbie Tervoort 
uit 3 havo.

Concert met klankschalen 
in Witte Kerkje in Bakkum  
Bakkum - Op 21 december wordt een ligconcert georgani-
seerd in het kerkje van Dijk en Duin. Het gaat om een medita-
tieconcert met klankschalen. Aanvang 20.00 uur. Entree 15,00 
euro. 

Joke Welboren: “Het natuurlijke 
begin van het jaar is eigenlijk op 
21 december, de langste  nacht 
van het jaar. Maar in de don-
kerste nacht wordt ook het licht 
opnieuw geboren. In oude tijden 
werd dit gevierd. Het was één 
van de grote vuur-jaarfeesten 
waarin men  afscheid nam van 
de duisternis en waarin het prille 

pasgeboren licht begroet werd. 
In deze nacht kun je iets helends 
ontdekken; het loslaten van het 
oude om plaats te maken voor 
het nieuwe in jezelf.” Joke werkt 
sinds jaren met soundhealing 
door middel van concerten en 
consulten. Informatie en reserve-
ring: sakagaweea@hotmail.com 
of bel Joke via tel. 06-36155637. 

‘Songs for You’ 
zoekt mannen
Regio - Het cgk Songs for You 
voert op zaterdag 31 mei 2008 
het Requiem van Karl Jenkins uit. 
Deze uitvoering vindt plaats in 
de Laurentiuskerk te Heemskerk. 
Het koor zal begeleid worden 
door een groot aantal strijkers 
en blazers. Het belooft een spec-
taculair concert te worden. Het 
koor is echter nog wel op zoek 
naar mannen met zangervaring 
die op projectbasis hieraan wil-
len deelnemen. Vanaf januari 
2008 kunnen zij met de repetities 
meedoen. De repetities zijn op 
dinsdagavond van 19.30 – 22.00 
uur in de Vredevorstkerk, Laan 
der Nederlanden 152 te Bever-
wijk. Voor de bassen en tenoren 
zullen er extra repetities zijn op 
zaterdag 12 januari, 26 januari en 
9 februari 2008 van 10.00 – 12.30 
uur  in buurthuis Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan in Beverwijk. 
Meer informatie via www.song-
sforyou.nl, Tineke Handgraaf, 
0251- 374842 of via mail : secre-
taris@songsforyou.nl.

Themakisten bij 
Speel-O-Theek
Castricum - De Castricumse 
Speel-O-Theek heeft een tip voor 
iedereen die binnenkort een 
feestje met kinderen heeft. 
Nieuw in de verhuur zijn zoge-
naamde themakisten voor hek-
sen, piraten, prinsessen en voor 
een feestje algemeen. De royale 
inhoud van iedere kist is bedoeld 
voor maximaal acht kinderen. Er 
zitten verkleedkleren in met al-
lerlei attributen, spelletjes voor 
de hele groep en voor kinderen 
apart. 
Ook geeft men veel suggesties 
voor de feestelijke gebeurtenis. De 
vrijwilligers van de Speel-O-Theek 
kunnen er meer over vertellen. De 
openingstijden zijn donderdags 
van 16.00 uur tot 17.00 uur en 
zaterdags van 11.00 uur tot 12.30 
uur. De Speel-O-Theek bevindt 
zich boven de bibliotheek. 
Tot slot nog een cadeautip voor 
iedereen die regelmatig kinderen 
op bezoek krijgt. Als men nu een 
abonnement koopt is dat geldig 
tot eind 2008. Bij de Speel-O-
Theek heeft men voor iedere leef-
tijd en voor iedere ontwikkelings-
fase speelgoed.

Genezing langs 
geestelijke weg 
Castricum - Over het onder-
werp ‘Hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer van 
Bruno Gröning’ wordt op maan-
dag 10 december van 19.30 tot 
21.30 uur een informatieve lezing 
gehouden in De Tuin van Kapi-
tein Rommel, ingang Stationweg 
tegenover het station. De toe-
gang is gratis. Voor informatie 
tel. 0251-670081 of via internet: 
www.bruno-groening.org.
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Daarmee was de wedstrijd te-
vens een goede voorbereiding op 
de eerste ING Cup ontmoeting 
van dit seizoen. Zaterdag speelt 
CAS RC in en tegen Ottignies. 
De Shadows konden zaterdag 
net niet winnen van koploper 
Groningen, het Driede delfde het 
onderspit bij ’t Gooi en de andere 
teams waren vrij.
De storm en schijnbaar onop-
houdelijke regen kwamen het 
spel op Wouterland bepaald niet 
ten goede. Veel slordig balverlies 
en glijpartijen waren het gevolg. 
Evengoed wisten de spelers van 
CAS RC en Diok een goede pot 
rugby voor te schotelen aan de 
flink gevulde tribune. Na een half 
uur spelen werd de spanning in 
de partij eindelijk doorbroken. 
Lammert Ruiter maakte een 
goede break en de Leidenaren 
moesten aan de noodrem trek-
ken. Uit de line-out ontstond een 
goede drive en het was aanjager 
Daniel McCorkindale die de sco-
re opende met een try. In de slot-
fase van de eerste helft zag het 
er steeds naar uit dat de thuis-
ploeg de marge zou verhogen, 

maar Diok verdedigde strak en 
onderschepte zelfs een bal. De 
snelle Leidse backs brachten de 
bal dichtbij de Castricumse trylijn, 
maar het afronden ontbreekt nog 
in de ambitieuze ploeg. De korte 
rust werd dan ook met de 5 – 0 
aangevangen.
Na de hervatting was het eindelijk 
gestopt met regenen en dat was 
uiteraard in het voordeel van het 
vertoonde rugby. Het spel werd 
meer opengetrokken en steeds 
aantrekkelijker. Een gele kaart 
voor een herhaalde overtreding 
werd uitgereikt aan Ruiter, maar 
het gevolg was wel dat de Castri-
cummers feller werden in de aan-
val. De strafschop van Hulsbos 
ging naast en vervolgens werd 
Diok voor dezelfde overtreding 
ook met geel bestraft. CAS RC 
profiteerde wel, want de uiterst 
gedreven Storm Carroll wrong 
zich een weg tussen de Leidse 
defensie door. Vlak voor de trylijn 
was er nu wel voldoende support, 
waardoor Diok een overtreding 
moest maken. Clint Hill speelde 
ook een van zijn beste wedstrij-
den en was oplettend. Hij nam de 

penalty snel en dook over de lijn 
voor de vijfpunter. Carroll verzil-
verde de conversie voor een 12 
– 0 marge. Tien minuten voor tijd 
viel de genadeklap voor de be-
zoekers. Carroll legde aan voor 
een strafschop recht voor de pa-
len, maar raakte de paal. De bal 
ketste echter direct in zijn han-
den terug en de pass naar Pieter 
Bob Wierenga werd bij de hoek-
vlag beloond met de derde try. De 
aanhoudende storm liet de bal uit 
de conversie een heel andere 
richting volgen dan naar de pa-
len, maar de wedstrijd was toch 
al beslist. In de slotfase trachtten 
de gasten nog wel de nul van het 
scorebord te halen, doch hun po-
gingen werden niet beloond. Met 
de overwinning werd ook de her-
innering aan het teleurstellende 
debuut van Jeroen van der Loos 
een beetje verzacht. De Haagse 
scrumhalf kwam begin novem-
ber de Castricumse gelederen 
versterken en raakt steeds beter 
thuis in het team.
Komend weekend komen de 
Castricummers voor het eerst uit 
in de ING Cup. Zij reizen af naar 
Ottignies, de Belgische nummer 
drie van de competitie. De Ladies 
spelen thuis tegen Den Haag/
Delft om 12.00 uur, gevolgd door 
de Colts die het om 13.30 uur 
opnemen tegen de combinatie 
AAC/ARC/Waterland.

Baltus glorieus winnaar 
van ’t Stetje toernooi!
Castricum - Afgelopen zaterdagmiddag en avond vond in het 
bridge- en biljartcentrum aan de Stetweg het ’t Stetje-toernooi 
plaats. Er werd gespeeld om de felbegeerde wisselbeker.

Na ‘s middags eerst de voorron-
des te hebben gespeeld deed 
iedereen zich te goed aan de 
broodmaaltijd en salades. Toen 
dit alles was gezakt gingen ze 
over tot de kwartfinale en bleven 
er uiteindelijk vier biljarters over, 
te weten Wim Baltus, Cees de 
Wildt, Gerard Groentjes en Piet 
Castricum. Het leuke hiervan was 
dat er van iedere vereniging een 
man over was. 
Het lot trof in de eerste halve 
finale Gerard Groentjes (Ons 
Genoegen) tegen Wim Baltus 
(W.I.K.). Wim maakte in de vierde 
beurt een serie van 40 carambo-
les waar Gerard erg van schrok 
en een beetje wit om de neus 
werd, en toen Wim er nog een 
serie van 22 en later nog een 
van 13 caramboles maakte was 
het bekeken en stond Wim in de 
finale. 
De tweede halve finale was die 
tussen Cees de Wildt (B.V.O.) en 
de titelverdediger Piet Castricum 
(’t Stetje). Cees begon voortva-
rend met een serie van 13 ca-
ramboles, maar Piet werd niet 
heet of koud en biljartte er lustig 
op los. Cees kwam niet echt in 
zijn spel waardoor Piet in de 17e 
beurt met een slotserie van 5 ca-
ramboles er een eind aan maakte 
en won. Dus Piet weer net als vo-

rig jaar in de finale. 
Dan de finale Piet Castricum te-
gen Wim Baltus. Na een stroeve 
start kwam er vuurwerk, in de 
vierde beurt maakte Wim een 
serie van 14 en in de zesde nog 
een van 18 caramboles er over-
heen. Piet werd er een beetje 
beduusd  van en begon pas in 
de 15e beurt een beetje terug te 
vechten. Wim had toen net weer 
een mooie serie van 14 caram-
boles gemaakt, dus eigenlijk on-
begonnen werk voor Piet, maar 
er was nog die laatste strohalm. 
Wim maakte een paar poedels 
en Piet kon weer terug komen. 
Piet moest er nog vijf en Wim 
nog negen caramboles en dat 
was voor Wim het sein om weer 
wakker te worden. Dat deed hij 
en hij maakte in de 26e beurt de 
laatste negen caramboles en liet 
zien dat hij zeker over de gehele 
middag en avond de terechte 
winnaar was en de felbegeerde 
wisselbeker van ’t Stetje in ont-
vangst mocht nemen. Daarbij 
kreeg hij nog een houwprijs en 
hij en alle deelnemers nog een 
fles wijn en een chocoladeletter, 
want het was toch bijna Sinter-
klaas. Verder was er op de avond 
nog een grote verloting met prij-
zen, die de avond afsloot na een 
geweldig toernooi. 

Rugbyers CAS RC herstel- 
len zich prima tegen Diok
Castricum - De rugbyers van Castricum hebben zich in er-
barmelijk slechte weersomstandigheden prima hersteld van 
de blamerende nederlaag vorige week in Amsterdam. Op het 
eigen Wouterland werd de uitstekende tegenstand van Diok 
prima gepareerd en met een aantal mooie tries een 17 – 0 
overwinning binnengehaald. 

Geen voorrang
Castricum - Op de kruising Zee-
weg met Soomerwegh heeft ver-
leden week dinsdag rond 8.30 uur 
een aanrijding plaatsgevonden tus-
sen twee auto’s. Een 42-jarige au-
tobestuurster uit Westzaan kwam 
uit de richting van Limmen en wilde 
Castricum inrijden. Zij verleende 
geen voorrang aan een 33-jarige 
automobiliste uit Egmond aan Zee, 
die kwam vanuit de richting van Eg-
mond. Een aanrijding was het ge-
volg. De 42-jarige is met letsel aan 
haar pols opgenomen in het Rode 
Kruis ziekenhuis in Beverwijk. De 
andere vrouw is daar met letsel aan 
haar voet opgenomen.

D1 FCC winterkampioen! 
Castricum - D1van FC Castricum is winterkampioen geworden in de 
1e klasse. Leider John Dekker is apetrots op zijn jongens. V.l.n.r.: staand 
Pieter de Wit (trainer), Daan, Jacques, Thomas, Jordy, Thom, Elario, 
Ruben, Mats, John Dekker (leider). Voorste rij: Bruce (mascotte), Jes-
per, Ralph, Auke, Mees, Dennis.

Kijkzondag op Geversduin
Regio - Op zondag 9 december 
is het open dag op Kennemer 
Duincamping Geversduin. Van 
10.00 uur tot 16.00 uur zet de 
camping haar deuren open 
voor belangstellenden om rond 
te kijken. Ook is het mogelijk 
om een plaats voor komende 

zomer uit te kiezen. De mede-
werkers van de camping zijn 
aanwezig om alle vragen te be-
antwoorden.

Uiteraard is het Eetcafé open 
waar  koffie, warme chocomelk 
en  gebak wordt geserveerd. 
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Vitessemeisjes escorte AZ  
Castricum - Woensdag 26 november speelden de AZ vrouwen thuis op het ‘t Lood tegen sc Heerenveen 
vrouwen. De meisjes E1 van Vitesse ’22 was voor deze wedstrijd uitgenodigd om als spelersescorte mee te 
lopen. Zij werden door Nathasja Keur, de spelersbegeleider van AZ, opgehaald in de kantine en geholpen 
met omkleden in het Heerenveen-tenue. Zelfs de scheidsrechter had begeleiding in de persoon van Kim 
Groentjes, die de bal mocht dragen. Meisjes vóór 1994 geboren, kunnen ook voetballen bij Vitesse ’22. 
Neem contact op met Linda Schuitmann. Tel. 0251-652874 of meidenvoetbal@vitesse22.nl.

Zware blessure
voor Schermer
Limmen - Afgelopen zaterdag 
heeft Daan Schermer, speler van 
Limmen D-1, een zware bles-
sure opgelopen. In een onderlinge 
(mix)oefenwedstrijd tussen de D-1 
en de D-2, kwam Daan halverwege 
de tweede helft, zonder dat daarbij 
sprake was een duel, ongelukkig 
ten val. Het leek vrij ernstig, maar 
na beoordeling van professionele 
hulp, mocht Daan alsnog naar 
huis. 
De pijn bleef en zondagmorgen 
vroeg toch maar de EHBO bezocht. 
Na bestudering van de genomen 
foto’s was de conclusie: breuk in 
zijn heup. Dezelfde middag is Daan 
geopereerd en is hij ‘drie schroeven 
rijker’. Gelukkig gaat het nu naar 
omstandigheden weer goed met 
Daan. Hij zal nog enige dagen in 
het ziekenhuis moeten verblijven. 
Iedereen bij VV Limmen wenst de 
onfortuinlijke Daan veel sterkte en 
een voorspoedig herstel toe.   

Ondanks verlies sterke 
wedstrijd Sea Devils
Castricum - Afgelopen zaterdag moesten de jongens van bas-
ketbalvereniging The Sea Devils thuis tegen het ongeslagen 
Mosquito’s uit Amsterdam. In oktober hadden de Castricum-
mers nog een pak slaag gehad in Amsterdam en ze hadden 
dan ook iets goed te maken.

Zoals altijd zetten de Amster-
dammers veel druk op de bal, 
hun kenmerk, waar alle tegen-
standers het altijd moeilijk mee 
hebben. De Castricummers 
bleven echter keurig volgen tot 
12- 12. Maar opeens lukte er 
werkelijk niks meer, alle ballen 
rolden eruit en Sea Devils kreeg 
ook de nodige fouten aan hun 
broek.
Gevolg was veel vrije worpen 
voor de Amsterdammers, allen 
raak en ook nog een  3-punter 
er overheen. Het werd een 13 
-32 achterstand na het eer-
ste kwart. Het massaal toege-
stroomde publiek in Sporthal de 
Bloemen had meer verwacht. 
Het 2e kwart wist Sea Devils 
echter bij te blijven en te zorgen 
dat de achterstand minimaal 
opliep. Met name Tim D., Bob 
en Tom droegen hun steentje 
bij. Rustand 34 -56. Normaal is 
de wedstrijd dan gelopen maar 
de Sea Devils kwam prima uit 
de startblokken het 3e kwart. 

Door fel te verdedigen en zelf 
wel te scoren met mooie acties 
van Jef, Daniel, Fabian en Bob 
won Sea Devils dit kwart met 
18-13. Het 4e kwart werd een 
fantastische strijd. Het publiek 
ging er eens goed voor zitten. 
De Amsterdammers kwamen 
onder zware druk te staan en 
hun coach, de altijd rustige 
2.15 meter lange Amerikaan Ty-
ronne Marioneaux, moest zelfs 
naar een time-out  grijpen om 
z’n spelers op te peppen en in 
het gareel te krijgen. Het ver-
schil werd steeds minder en de 
Sea Devils kwamen tot 7 pun-
ten. Het publiek schreeuwde 
z’n team vooruit. Toch eiste het 
agressieve spel z’n tol, de fou-
tenlast liep op en als gauw had 
de Sea Devils 5 teamfouten. 
Gevolg elke fout 2 vrije worpen 
en daar maakte  de Amster-
dammers ook gretig gebruik 
van. Uiteindelijk werd het kwart 
gewonnen met 28 -24 maar de 
wedstrijd verloren met 80 -93. 

Limmen kijkt uit naar 
duel in Tuitjenhorn
Limmen - Zondag 9 december speelt voetbalvereniging Lim-
men 1 om 14.00 uur de belangrijke wedstrijd in Tuitjenhorn 
tegen Hollandia T. De ploeg hoopt dat er ondanks de thuis-
wedstrijd van middenmoter AZ veel Limmen-supporters ko-
men kijken.

Afgelopen zondag leken de 
omstandigheden goed voor de 
topper in de 4e klasse A tus-
sen vv Limmen en Koedijk maar 
rond de klok van 12.00 uur be-
gon het te regenen en niet zo’n 
klein beetje ook. Scheidsrech-
ter Nolting besloot uiteindelijk 
om 13.30 uur de wedstrijd af 
te gelasten en dit leek de juis-
te beslissing. Jammer voor de 
supportersvereniging, die een 

prachtig programma in petto 
had op deze ‘Sinterklaaszondag’ 
en die helaas letterlijk in het wa-
ter zag vallen. 

In de vierde klasse ging alleen 
de wedstrijd tussen Berdos en 
DTS door, welke in een nipte 2-
1 overwinning eindigde voor de 
Bergenaren die door dit resul-
taat op gelijke hoogte met Lim-
men en Koedijk zijn gekomen.

Strijd op groene mat
Castricum - De teams op het WK komen steeds dichter bij elkaar. 
De verschillen onderling worden kleiner en er wordt een stevige strijd 
gevoerd op de groene mat! Nog maar twee weken te gaan tot de 
kerstvakantie dus alle trucs worden uit de kast gehaald. In goede har-
monie werden hier en daar wat spelertjes onderling uitgewisseld zodat 
alle teams compleet waren. Dat het erg spannend was, was ook goed 
te merken langs de lijn. Fans moedigde spelertjes uit volle borst aan en 
genoten van weer een prachtige voetbalzondag.



Bij de instap niveau 11 turnden 
Nina Koene, Amber Croon, Eva 
Kalshoven en Alies Dekkers hun 
eerste wedstrijd. Vooral op sprong 
en brug scoorden zij hoge pun-
ten. Nina werd negende, Amber 
en Eva eindigden achter elkaar 
op de 15e en 16e plaats en Alies 
werd 22e.
Bij de pupillen I niveau 11 turn-
den Doris Brakenhoff en Judith 
Meijer een goede wedstrijd. Do-
ris turnde een prima wedstrijd 
en behaalde een van de hoogste 
scores op balk. Ze werd zevende. 
Judith haalde een 9.05 op brug 
en turnde ook op de andere toe-
stellen stabiel. 
Bij de jeugd niveau 8, een sterk 
deelnemersveld, turnden Nicky 
Nooij (22e), Lottie Twisk (23e) en 
Merel Glorie (33e). Nicky deed 
het vooral erg goed op sprong en 
vloer waar zij boven de 8 scoorde. 
Lottie was ook sterk op sprong en 
turnde tevens een goede balkoe-
fening. Merel scoorde goed op 
sprong en had helaas last van 
een valpartij bij het inturnen op 
balk. Desondanks hervond zij 
zich en wist een goede oefening 
te laten zien. 
Maaike Kool turnde een goede 
wedstrijd. Voor haar vloeroefe-
ning behaalde ze een 8.60, ook 
haar sprong werd hoog gewaar-
deerd met een 8.50. Nathalie 
Louter heeft haar rentree ge-
maakt, na een jaar geen wedstrij-
den is ze dit jaar vol goede moed 
begonnen met goed resultaat; 
8.10 voor sprong en een 7.80 voor 
haar vloeroefening en met haar 
stabiele balkoefening behoorde 
zij tot de beste van haar catego-
rie, zij werd uiteindelijk negende.
Denise Jonker, Eveline van der 

Meer en Manouk Rodenburg 
turnden tegen elkaar. Zij heb-
ben op vloer een nieuwe oefe-
ning laten zien, die erg netjes 
uitgevoerd werd, hierbij haalde 
Denise een 7.70, Eveline een 7.40 
en Manouk een 7.00. Ook de rest 
van de wedstrijd is goed geturnd. 
Denise werd uiteindelijk 13e, 
Eveline 15e en Manouk 20e.
Bij de pupillen niveau 10 deden 
Joyce Jonker en Anna de Boer 
mee. Joyce haalde op brug het 
hoogste cijfer van die dag. Een 
9.8 was het resultaat van een 
perfecte oefening. Ook Anna 
heeft hoog gescoord op brug; 
een 9.2. Joyce werd achtste en 
meteen daarna met 0.15 verschil 
in het totaal aantal punten, werd 
Anna negende.

Dominique van de Zande en 
Aline Rienstra turnden in ni-
veau 9 mee. Vorig jaar hebben 
zij een hoger niveau geturnd dus 
de verwachtingen waren hoog, 
en terecht. Dominique is eerste 
geworden. Zij haalde erg goede 
cijfers, een 9.7 voor brug en een 
8.60 voor sprong waren haar 
hoogste cijfers. Aline turnde ook 
een goede wedstrijd, met haar 
vloeroefening behoorde ze tot 
de beste met een 8.6, daarnaast 
haalde ze voor haar sprong een 
8.30. Haar balk werd streng geju-
reerd waardoor ze uiteindelijk op 
de negende plaats kwam.
Marlous de Bruijne vertegen-
woordigde Vios bij de senioren in 
niveau 6. Ondanks de zenuwen 
turnde ze een zeer goede wed-
strijd. Met haar vloeroefening 
werd ze de beste van haar cate-
gorie, ook de andere onderdelen 
gingen goed, wat resulteerde in 

een gouden plak.
Zondag turnden Lisa Meuldijk, 
Bonnie Brakenhoff en Matty 
Meijer hun eerste wedstrijd van 
dit seizoen. Alle drie de dames 
scoorden zeer hoog op sprong, 
Lisa haalde hierbij een 9.10, Bon-
nie een 8.40 en Matty een 7.9. 
Uiteindelijk werd Lisa achtste, 
Bonnie werd 34e en Matty werd 
36e. Alle cijfers geven een goede 
indicatie aan welke onderdelen 
nog iets harder geoefend moet 
worden in de training. De train-
sters hebben alle vertrouwen 
in een goede tweede wedstrijd, 
welke in het weekend van 19 
januari geturnd wordt. Hierna is 
ook duidelijk welke meiden er 
doorstromen.

sluiten genomen:

BOuwvergunningen
261107 Schoutenbosch 71 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
291107 Visweg 26 in Limmen

Het uitbreiden van de woning aan de voor-
kant
Stetweg 29 in Castricum
Het plaatsen van 2 dakkapellen
Fien de la Marstraat 7 in Castricum
Het wijzigen van de gevel
Nienke van Hichtumstraat 7 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

301107 Visweg 77 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Theebos 3 in Limmen
Het vergroten van de garage en het plaatsen 
van een overkapping
Achter Boekel 10 en 11 in Akersloot
Het plaatsen van een paardenstal

revisievergunningen
281107 Stetweg 35 in Castricum

Het realiseren van 3 woningen

slOOpvergunningen
291107 Van Haerlemlaan 33 in Castricum

Het verwijderen van asbest

apv-vergunningen (Overigen)
Buitenconcert Emergo (30-11-2007)
Aan muziekvereniging Emergo is vergunning verleend 
voor een buitenoptreden op het pleintje aan de Van der 
Mijleweg te Bakkum op 24 december 2007 van 20.30 
tot 21.30 uur.
Ontheffing sluitingsuur CSV Castricum (30-11-2007)
Aan het bestuur van CSV Castricum is ontheffing van 
het sluitingsuur verleend voor de nacht van 15 op 16 
december 2007 tot 02.00 uur 
Ontheffing sluitingsuur FC Castricum (30-11-2007)
Aan het bestuur van FC Castricum is ontheffing van het 
sluitingsuur verleend voor de nacht van 15 op 16 de-
cember 2007 tot 02.00 uur en voor de nacht van 21 
op 22 december 2007 tot 02.00 uur voor de kantine 
gevestigd op sportpark Noord-End.
Ontheffing sluitingsuur Korfbalverenging Helios (30-
11-2007)
Aan Korfbalvereniging Helios is ontheffing van het slui-
tingsuur verleend voor de nacht van 1 op 2 december 
2007 tot 02.00 uur en de nacht van 15 op 16 december 
2007 tot 02.00 uur voor de kantine gevestigd op sport-
park Noord-End.
Plaatsen muziektent (30-11-2007)
Aan Winkeliersvereniging Castricum Centrum is vergun-
ning verleend voor het plaatsen van een muziektent en 
het ten gehore brengen van muziek op 22 december 
2007 op de hoek Burgemeester Mooystraat/Dorps-
straat.

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. 

wijziging (Onder)mandaatregeling
afdeling vrOm
Het college van Burgemeester en Wethouders van Cas-
tricum maakt op grond van artikel 3:42 Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat zij op 16 oktober 2007 heeft 
besloten tot aanpassing van de (onder)mandaatregeling, 
zoals die geldt voor de afdeling VROM. 

Met dit besluit is het afdelingshoofd VROM aangewe-
zen om - in naam van het college van burgemeester en 
wethouders - de in het besluit vermelde bevoegdheden 
uit te voeren.

Het besluit treedt in werking op 6 december 2007 en ligt 
vanaf deze datum gedurende 4 weken voor iedereen 
ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in 
Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. 

Castricum, 5 december 2007

Castricum - In het weekend van 24 en 25 november werd in 
Beverwijk de eerste competitiewedstrijd vierde en vijfde divi-
sie gehouden. Vios trad aan met haar 22 selectieturnsters in 
diverse categorieën.

Twee keer goud voor Vios

De Stiefel wint van koploper 
Castricum - Na twee mindere wedstrijden en daardoor terug-
gezakt in de grote middenmoot van de tweede divisie B van 
de DVK, moest de Stiefel nu aantreden tegen Bavaria Boys 
uit IJmuiden. Deze ploeg had na zeven wedstrijden nog geen 
wedstrijd verloren en stond fier bovenaan in de poule. Er is na-
tuurlijk niets leukers dan winnen van de koploper en de man-
nen uit Castricum gingen er dan ook vol voor.

De twee sterkste van hun zou-
den beginnen en Roy van Bil-
derbeek opende de singles met 
een mooie pot, die ook spannend 
was en uiteindelijk met 0-2 werd 
gewonnen en dat was gelijk al 
een tikkie voor de Boys. Dennis 
Overdijk kon het niet bolwerken 
en verloor met 2-0 waardoor het 
dus 1-1 werd.
Paul Steenbrink en Nico Glorie 
mochten daarna proberen om 
de Stiefel aan een voorsprong te 
helpen en dat lukte. Beide wisten 
hun single met 0-2 te winnen en 
ook nog dikverdiend en zo werd 
het dus 1-3 en een sensatie hing 
in de lucht.
Van Bilderbeek en Glorie begon-
nen samen aan de eerste koppel 
en dat werd een partij om niet 
gauw te vergeten. Nadat beide 
spelers negen pijlen hadden ge-
gooid werd de eerste leg van de 
tac-tics al binnengehaald en die 
vorm konden ze gedurende de 

andere leg vasthouden. Zo kon-
den ze de Stiefel op 1-4 brengen 
en toen tegen het andere koppel, 
die wel sterk waren, ook werd 
gewonnen met 0-2 was het 1-5 
en was de eerste nederlaag in 
ieder geval een feit voor de on-
geslagen koploper.
Steenbrink en Overdijk verloren 
daarna hun eerste koppel maar 
herstelden zich prima door hun 
tweede partij wel te winnen 
waardoor het 2-6 werd.
In de teamgame was de te-
genstander echt kansloos en 
liet men ze ook verbouwereerd 
achter en werd de eindstand 
dus 2-7.  Door deze sensationele 
overwinning staat de Stiefel nu 
gelijk weer op de vierde plaats 
en als deze vorm kan worden 
vastgehouden zit er misschien 
nog meer in.
Donderdag speelt de Stiefel weer 
thuis vanaf 20.30 uur tegen een 
team uit Haarlem.

Regio - Wie het werk van de 
Dierenbescherming in eigen 
omgeving wil steunen kan na-
tuurlijk lid worden, maar kan ook 
de Dierenbeschermingskalender 
2008 bestellen. Iedere pagina 
heeft een fraaie kleurenfoto van 
een dier. Met de verkoop van de 
kalender financiert de Dierenbe-
scherming activiteiten die direct 
ten goede komen aan de dieren. 

De kalender kan onder andere 
gekocht worden bij het Dieren-
tehuis Alkmaar en het Knaagdie-
rencentrum in Heiloo. 

Naast foto’s van wilde dieren, 
boerderijdieren en huisdieren 
biedt de kalender van de Dieren-
bescherming ruimte om afspra-
ken en verjaardagen te noteren. 
De kalender wordt verkocht voor 
3,90 euro bij het Dierentehuis 
Alkmaar, het Knaagdierencen-
trum in Heiloo en bij diverse 
winkels en dierenartspraktijken. 
Tevens is de kalender telefonisch 
te bestellen via 072- 5150071. 

Op www.dierenbeschermingnhn.
nl staat meer informatie over de 
verkooppunten.

Goede reeks 
voor Onder Ons
Castricum - Het biljartteam 
van Onder Ons heeft de laatste 
vier wedstrijden goed gepres-
teerd. Er werd gewonnen van 
de Diamonds uit Alkmaar, DVO 
uit Heerhugowaard, Obis uit 
Heemskerk en biljartvereniging 
Uit Heerhugowaard. 

Visser uit Egmond aan Zee 
speelde kader 38/2. Hij behaalde 
tien punten uit zijn laatste acht 
wedstrijden. Piet de Graaf, Gerd-
jan Beentjes en Jan Levering 
sleepten veel punten binnen voor 
het team. Frans Peperkamp, die 
ook uit zijn laatste acht partijen 
speelde, haalde veertien punten 
binnen, met de hoogste serie van 
165 libre. 

Het team is van de vierde naar de 
tweede plaats gestegen. Net als 
het afgelopen jaar proberen zij 
zich weer te plaatsen voor de ge-
westelijke kampioenschappen.

Nieuwe kalender Dierenbescherming



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
5 december 2007

Gewijzigde afval-
route in verband 
met de feestdagen
GFT
Wijk 1: dinsdag 25 december: inhaaldag 
donderdag 27 december
Wijk 2: woensdag 26 december: inhaal-
dag 28 december
Wijk 3: donderdag 27 december blijft 
donderdag 27 december
Bakkum Noord: maandag 24 december 
verplaatst naar vrijdag 21 december

Restafval
Limmen 2: dinsdag 25 december ver-
plaatst naar zaterdag 22 december 
Akersloot: dinsdag 25 december ver-
plaatst naar zaterdag 22 december

GFT
Limmen 2: dinsdag 1 januari verplaatst 
naar woensdag 2 januari 
Akersloot:  dinsdag 1 januari verplaatst 
naar woensdag 2 januari 

Restafval
Bakkum Noord: maandag 31 december 
verplaatst  naar woensdag 2 januari 
Wijk 1: dinsdag 1 januari verplaatst naar 
woensdag 2 januari 

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

Hoorzitting
Kamer I van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum  houdt hoorzitting op don-
derdag 
13 december 2007 vanaf 19.30 uur. Meer 
informatie kunt u vinden op de website 
www.castricum.nl

Wijziging Register 
Kinderopvang
Castricum
Op de website van de gemeente Castri-
cum, , via de button diensten en producten 
formulieren, is het gewijzigde register kin-
deropvang te vinden. 
De volgende wijziging is per 23 november 
2007 in het register opgenomen:

De nieuwe exploitant van Stichting Kinder-
centrum Pinkeltje is
Kinderopvang Akersloot B.V. 
Westerwerf 48, 1911 JA Uitgeest.
(bij vragen kunt u contact opnemen 
met mevr. L. Quispel, afdeling MO, 
tel.(0251)661122

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

Enquête grondwateroverlast
Door middel van een enquête onder de 
bewoners van Limmen en Akersloot wordt 
de eventuele grondwateroverlast in beeld 
gebracht. Het onderzoek is als volgt op-

gezet. Twintig procent van de huishou-
dens ontvangt binnenkort via de post een 
enquêteformulier. De bewoners wordt 
verzocht de enquête in te vullen en in de 
portvrije retourenvelop terug te sturen. 
Bewoners die geen enquêteformulier via 
de post ontvangen maar wel mee willen 
doen aan dit onderzoek, kunnen via de 
website van de gemeente Castricum het 
enquêteformulier invullen en dit digitaal 
verzenden. U klikt op de website van de 
gemeente Castricum op diensten en pro-
ducten, vervolgens klikt u op formulieren,
waarna u klikt  op Enquête Grondwater-
overlast. Als u het formulier hebt ingevuld 
klikt u op verzenden.

Uw hulp is van groot belang
Met uw hulp kan het gemeentebestuur 
zich een beeld vormen van de grondwater-
overlast en eventueel besluiten om hieraan 
iets te doen. Wij hopen daarom op uw me-
dewerking. U kunt het formulier vóór 31 
december 2007 retourneren.

Werken aan de weg
- Bakkummerstraat afgesloten (Kern Bak-

kum) op 6 en 7 december 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december is 
de Bakkummerstraat voor alle verkeer af-
gesloten. Op deze dagen worden de ver-
zakkingen in de drempels verholpen.
Het doorgaande verkeer wordt op de kop-
se kanten van de Bakkummerstraat met 
borden gewezen op de afsluiting. Bestem-
mingsverkeer kan buiten het werkgebied 
met enige beperking gebruik maken van de 
Bakkummerstraat. Voor vragen kunt u te-
recht bij de projectleider, de heer R. van Zijl, 
telefonisch bereikbaar op (025) 661 145.

- Cieweg afgesloten wegens asfaltwerk-
zaamheden (Kern Castricum) 6 en 7 de-
cember

Op donderdag 6 en vrijdag 7 december is 
de hele Cieweg in verband met asfaltwerk-
zaamheden afgesloten. Ook de kruisingen 
met de Dr. De Jonghweg en de Rietkamp 
zijn voor al het verkeer afgesloten. Door 
slechte weersomstandigheden kunnen de 
werkzaamheden worden uitgesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de projectleider, de heer J. van der Peet, 
(0251) 661 114.

Uw OV-Taxi tijdens de feestdagen
Ook tijdens kerst en  oud en nieuw brengt 
de OV-Taxi u graag waar u wilt zijn. Om 
teleurstelling te voorkomen op deze drukke 
dagen, vragen we u rekening te houden 
met het volgende.

Kerstdagen
Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu 
al boeken! Uw ritten voor beide kerstda-
gen kunt u bestellen tot uiterlijk zaterdag
22 december 18.00 uur.
Door de grote drukte kan het voorkomen 
dat er geen rit beschikbaar is op het tijdstip 
dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met 
u naar een ander tijdstip.

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

al boeken!
Op 31 december brengt de OV-Taxi u tot 
uiterlijk 20.00 uur op uw plaats van be-
stemming.
Op 1 januari 2008 kunt u vanaf 8.00 uur 
de OV-Taxi weer gebruiken.
Uw ritten voor 31 december en 1 januari 
kunt u bestellen tot uiterlijk zaterdag 29 
december 18.00 uur.
Door de grote drukte kan het voorkomen 
dat er geen rit beschikbaar is op het tijdstip 
dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met 
u naar een ander tijdstip.

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



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

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 teruggebeld. 

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Agenda
Raadsplein
6 december 2007

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Behandeling amendementen en moties Verkeer en parkeren

Geesterduin*
19:30 - 20:30 Gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012
20:30 - 21:00 Vaststellen verordening WMO

21:00 - 21:30 Pauze

21:30 - 22:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*
a. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
b. Vaststellen belastingverordeningen 2008 (Onroerende zaakbelas-

ting en belasting op roerende woon-en bedrijfsruimten)
c. Vaststellen normenkader t.b.v. de controle jaarrekening 2007
d. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 22-11-2007
e. Lijst van ingekomen stukken 
f. Lijst ter inzage gelegde informatie
g. Lijst van toezeggingen en moties
h. Mededelingen uit het college

21:30 - 22:15 Behandeling moties en amendement Strategische nota Schiphol*

Raadsvergadering
22:15- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Evaluatiedocument horeca 2007
b. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (o.v.b. uitkomsten 

carrousel)
c. Vaststellen belastingverordeningen 2008 (Onroerende zaakbe-

lasting en belasting op roerende woon-en bedrijfsruimten) (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

d. Vaststellen normenkader t.b.v. de controle jaarrekening 2007 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

e. Verkeer en parkeren Geesterduin inclusief amendementen en mo-
ties (o.v.b. uitkomsten carrousel)

f. Strategische nota Schiphol inclusief amendement en moties (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

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

Agenda Raadsactiviteiten 13 december 2007
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Tussenrapportage Wonen in het groen/Zandzoom
20:45 - 21:45 Presentatie welstandscommissie

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
221107 Koningsdam 21 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
231107 Weegbree 9 in Castricum

Het plaatsen van een erfafscheiding
Schoutenbosch 22 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

261107 De Loet 186 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Doodweg 6 in Castricum
Het bouwen van een woning
Schulpstet 26 in Bakkum
Het plaatsen van een loods

271107 Visweg 48 in Limmen

Het bouwen van een woning
281107 De Bloemen 14 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Ostara 7 in Limmen
Het plaatsen van dakkapellen
Händelsstraat 11 in Akersloot
Het plaatsen van een carport/overkapping

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 6 december 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Bakkummerstraat 111 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning aan de voor-
kant

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 6 december 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-

durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Dorpsstraat 118 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19  lid 2 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening
Kerkweg 2 in Limmen

Het wijzigen van de gevels en het gebruik

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-

Bewoners kiezen voor ‘zomereik’
Het plantsoen aan de Kon. Wilhelminalaan 
krijgt nieuwe beplanting. Tijdens de on-
langs gehouden inloopavond voor omwo-
nenden is gekozen voor  de Quercus Robur 

oftewel de Zomereik.
De afdeling Groenvoorziening begint zo 
snel mogelijk met het planten van de bo-
men.

Hoe werkt de gemeente? 
In januari 2008 organiseert de Volksuni-
versiteit Castricum een oriëntatiecursus 
‘Hoe werkt de gemeente’. De cursus geeft 
u een kijkje in de keuken van de gemeen-
telijke organisatie. Wanneer u bijvoor-
beeld wilt weten hoe een coalitie tot stand 
komt of wat er allemaal komt kijken bij de 
aanvraag van een bouwvergunning,  dan 
wordt u dit in een viertal bijeenkomsten 
uit de doeken gedaan. Hans van Schoor, 
voormalig raadslid met een ervaring van 
zestien jaar,  is op deze avonden uw ‘do-
cent’. 

U maakt kennis met allerlei zaken die spe-
len op het gemeentehuis. Zo komt op een 
avond het verschil tussen raad en college 
aan bod  en wordt aandacht besteed aan 
de specifieke taken van de burgemeester. 

Tevens hoort u in de cursus  hoe u invloed 
kunt uitoefenen op de lokale politiek. Tel-
kens zal een gastspreker, zoals de burge-
meester, de gemeentesecretaris en een 
wethouder, een gedeelte van de avond 
verzorgen. 

Voor extra informatie over deze cursus 
kunt u Hans van Schoor benaderen via te-
lefoonnummer (0251) 658 164. Ook kunt 
u voor meer informatie bellen met de grif-
fiemedewerker van de gemeente Castri-
cum, Suzanne Dings (0251) 661 370.  De 
cursus vindt plaats op de dinsdagen15, 22 
en 29 januari en 5 februari in het Clusius-
college, Oranjelaan 2a te Castricum, steeds 
van 19.30 - 21.30 uur. U kunt zich voor 
deze cursus opgeven via de Volksuniversi-
teit: www.vucas.nl

WWW.CASTRICUM.NL


