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Jongeren Bakkerij kopen Me Tante
Castricum - Op 22 november 
hebben de vrijwilligers van het 
dakloze poppodium De Bakke-
rij café Me Tante aan de Dorps-
straat 30 gekocht. Als alles vol-
gens planning verloopt komt 
binnenkort een einde aan bij-
na twee en een half jaar dak-
loosheid. Ruim een jaar geleden 
kwam de Vereniging Vrienden 
van De Bakkerij met het nieuws 
dat de vereniging zich zou willen 
vestigen in een aanbouw achter 
en bovenop café Me Tante aan 
de Dorpsstraat 30 in Castricum. 
Dat bleek niet haalbaar. Hierop 
bood de eigenaar van café Me 
Tante de grond inclusief pand te 
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Skal 20199

Bestel 
tijdig uw 

Biologische
fondue- of 
gourmet-
schotel 

voor 
sinterklaas

avond

koop aan. Het grootste gedeel-
te van de aankoop zal door mid-
del van een hypotheek moeten 
worden gefinancierd, een kleiner 
deel is nog niet gedekt. De Bak-
kerij is met de gemeente in ge-
sprek om samen te kijken hoe dit 
financiële gat gedicht kan wor-
den. 
Diverse plaatselijke instanties 
worden benaderd om de ruimte 
voor meerdere doeleinden te ge-
bruiken.

Geen zaak voor 
Rijdende Rechter   
Castricum - Bewoners van de 
Professor van der Scheerlaan  
zijn naar De Rijdende Rechter 
gestapt, omdat er in hun wonin-
gen nauwelijks daglicht valt door 
hoge bomen en struiken voor 
hun ramen. Volgens de gemeen-
te valt het allemaal wel mee. Het 
college wil bovendien niet mee-
werken aan het tv-programma 
met rechter Frank Visser, dus 
komt er geen programma. Bert 
Meijer van CKenG: “Het college 
geeft als argument dat alles al 
voldoende is onderzocht en dat 
zij wel belangrijkere dingen heeft 
te doen. Er is dus geen tijd om 
naar burgers te luisteren en dat 
vinden wij een kwalijke zaak.”

S E L E C T W I N D O W S

SKG

8 personen e 9,95

tot ziens bij

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

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

Hazelnoot
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    kerst
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-11-2009: Sem, zoon van J. 
Schneiders en M. ter Beek, ge-
boren te Beverwijk. 18-11-2009: 
Sepp, zoon van C.C.H. Suurmond 
en P.J.A. van der Hulst, geboren 
te Alkmaar. 20-11-2009: Isabel-
le Johanna, dochter van J.P. Lief-
ting en C. van Rij, geboren te Be-
verwijk. 24-11-2009: Nina Sofie, 
dochter van P. Leijen en S. Wes-
tra, geboren te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
17-11-2009: Nakken, Roelof, oud 
83 jaar, overleden te Beverwijk, 

gehuwd geweest met A.A. Siko-
ra. 20-11-2009: Molenaar, Jan-
netje, oud 84 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met A. de 
Bruin. 22-11-2009: de Boer, Ger-
rit, oud 82 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met J.M. Goede.

Wonende te Velsen:
21-11-2009: Burger, Henrica G., 
oud 86 jaar, overleden te Lim-
men.

Wonende te Akersloot:
24-11-2009: Koek, Finus H., 
oud 88 jaar, gehuwd geweest 
met M.N. Tromp, overleden te 
Akersloot.

Vogelfotografie in Noord-
Holland; vroeger en nu
Castricum - Op woensdag 9 
december organiseert vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land een dialezing onder de ti-
tel: ‘Vogelfotografie in Noord-
Holland; vroeger en nu’. De dia-
lezing wordt gehouden door Ton 
Döpp en Rien van Zuijlen. De le-
zing vindt plaats in het PWN be-
zoekerscentrum de Hoep aan de 

Zeeweg te Castricum en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis. De dialezing laat de mogelijk-
heden zien van de vogelfotogra-
fie in Noord-Holland maar blikt 
ook af en toe terug op het verle-
den. Leuk om de high-tech foto-
grafie van nu te vergelijken met 
de primitieve manier van vroe-
ger.

Meedoen aan Limmer Taaltest
Limmen - De zevende editie van 
De Limmer Taaltest is in aantocht. 
De test bestaat uit vier onderde-
len. Allereerst moeten de deel-
nemers een goed Nederlands 
woord vinden voor een aantal 
regelmatig voorkomende ‘moei-
lijke’ woorden. Vervolgens wordt 
de kennis van spreekwoorden en 
gezegden getoetst aan de hand 
van zinnen die elk zijn samen-
gesteld uit gedeelten van twee 
spreekwoorden of gezegden die 
dus moeten worden achterhaald. 
Het derde onderdeel bestaat uit 
een aantal zinnen waarvan moet 
worden vastgesteld of ze goed 
of fout zijn Tenslotte wordt 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.
Uiteraard worden de winnaars 

beloond met een prijs en de bes-
te ontvangt bovendien een wis-
selbokaal. 
Ook dit jaar is de mogelijkheid 
om per team deel te nemen. Zo’n 
team bestaat uit drie of vier per-
sonen die individueel aan de test 
meedoen waarna het resultaat 
gemiddeld wordt. Ook het beste 
team ontvangt een wisselbeker. 
Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij Henk Brandsma, tel.: 
072 5052052, of via tibra@quick-
net.nl. Zij dienen uiterlijk om 
19.45 uur aanwezig te zijn. Het 
inschrijfgeld bedraagt 6,00 euro. 
Het maximale aantal deelnemers 
is vijftig. De test vindt plaats op 
dinsdag 8 december in Cultureel 
Centrum Vredeburg, Dusseldor-
perweg 64 te Limmen. De Lim-
mer Taaltest 2009, ontworpen en 
ontwikkeld door Henk Brands-
ma, is onderdeel van het pro-
gramma van Limmen Cultuur. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Herdertjestocht
Castricum - Op 11 december 
organiseert de werkgroep ge-
zinsvieringen van de Parochie de 
Goede Herder de jaarlijkse Her-
dertjestocht. Ter voorbereiding 
op het kerstfeest loopt men sa-
men met de kinderen vanaf de 
Pancratiuskerk naar de boshut-
ten aan het Scoutingpad. Bij de 
boshutten worden de kinderen 
ontvangen met warme chocola-
demelk, soep en broodjes. Bij het 
kampvuur en/of openhaard wor-
den liedjes gezongen en een ver-

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

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Grote Weide Castricum: witte 
poes, grijs om bek, grote grijze 
vlek op rug, grijs plekje op linker 
achterknie, grijze staart, klein, 6 
jaar, Poes.
Gevonden:
Camping Zeeweg Bakkum: cy-
pers katje.

haal verteld. Ook kan er dit jaar 
worden geknutseld om versierin-
gen te maken voor de kerstboom 
die op zondag 13 december op 
het kerkplein zal worden neerge-
zet. Verzamelen om 16.45 uur bij 
het parochiehuis naast de Pan-
cratiuskerk en de bijeenkomst 
zal om circa 20.00 uur weer af-
gelopen zijn. Kinderen die op de 
basisschool zitten en mee willen 
doen kunnen zich tot 9 decem-
ber aanmelden op werkgroep.
gezinsvieringen@gmail.com. 
Ouders zijn vanaf 19.30 uur wel-
kom om te komen kijken.
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Overbeharing? Nu is het 
de ideale tijd voor IPL
Castricum - Sinds drie jaar is 
het mogelijk om bij salon Mys-
tique, gevestigd op de Geel-
vinckstraat 54, te ontharen door 
middel van de lichtflitsmethode 
(IPL). Het gaat snel en is vrijwel 
pijnloos en veilig. Waarom nu be-
ginnen? Omdat er tussen de be-
handelingen vier en zes weken 
zit, is men toch enige tijd in be-
handeling. Bovendien is het van 
belang dat de huid niet bruin is. 
Dus nu starten is ideaal! Tijdens 
het intakegesprek wordt duide-
lijk of IPL geschikt is, anders is 
elektrisch ontharen een moge-
lijkheid. Voor beide ontharing-
technieken is in bepaalde geval-
len een vergoeding van de ziek-
tekostenverzekering mogelijk. 
Men kan hier natuurlijk ook te-
recht voor een gezichtsbehan-
deling. Voor de feestdagen is er 
een heel bijzondere kaviaarbe-
handeling in huis gehaald. Bel 
voor een intakegesprek of af-
spraak, tel.: 0251-650240.

Dankzij De Roset naar 
musical over Sinterklaas
Castricum - Banketbakke-
rij De Roset heeft al jaren een 
warm gevoel bij Sinterklaas. Al-
le banketbakkers zijn hofleve-
rancier van de Sint en bakken 
op ambachtelijk wijze de lekker-
ste gevulde speculaas, roombo-
ter amandelstaven, marsepein 
en roomchocoladeletters. In de-
ze feestelijke periode heeft De 

Roset een aantal entreekaarten 
verloot via een kanskaartenactie 
in de twee winkels voor de Sin-
terklaasmusical: ‘De Geheime 
Chocoladeletters Van De Sint’ 
van Ron Boszhard. Een bus ge-
vuld met winnaars reisden vori-
ge week zondag af naar het gro-
te sinterklaasfeest in de Rai in 
Amsterdam.

Programma 3 dec t/m 9 dec 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 14.00 & 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter”
vrijdag 15.30 & 21.30 uur

zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Terug naar de Kust”

donderdag 20.00 uur 
Laatste week “Millennium:

mannen die vrouwen haten”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 16.00 & 18.30 uur 
zondag 16.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“A Christmas Carol 3D”

zaterdag 13.00 uur 
zondag 13.30 uur 
“UP 3D” (NL)
vrijdag 15.30 uur 

zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 13.30 uur

“Sinterklaas en de 
Verdwenen Pakjesboot”

Een nieuw avontuur van de ma-
kers van ‘Sinterklaas en het ge-
heim van het grote boek’ waar-
in Sinterklaas en Diego de pak-
jesboot moeten inhalen. De Sint 
heeft zijn kasteel in Spanje wel 
verlaten, maar blijkt niet op de 
boot naar Nederland te zitten. 
Als Sinterklaas en Diego op een 
ochtend in de haven van Spanje 
aankomen, blijkt de pakjesboot 
al weg te zijn. Ze beginnen een 
race tegen de klok om de boot 
op tijd in te halen. Dat valt niet 
mee, want door toedoen van de 
boeven Joris en Boris zijn de pie-

Vrijdag extra voorstel-
ling van Sinterklaasfilm

ten al een dag eerder naar Ne-
derland vertrokken. Ook de kapi-
tein van de pakjesboot denkt dat 
Sinterklaas gewoon aan boord 
is. De problemen stapelen zich 
als cadeautjes op als uitkomt dat 
twee kinderen zich aan boord 
verstopt hebben en zo per on-
geluk meevaren naar Nederland.
Sinterklaas en de Verdwenen 
Pakjesboot is opnieuw een leuk 
en superspannend Sinterklaas-
avontuur. Het verhaal neemt ons 
mee door Spanje, België en Ne-
derland met als eindstation de 
intocht van de pakjesboot!

Kerstmarkt bij Ida Bakker
Castricum - Ida en Simone Bak-
ker van Lijstenmakerij Bakker 
hebben weer iets leuks bedacht. 
Op 11 december organiseren zij 
een sfeervolle kerstmarkt in de 
winkel op de Dorpsstraat 102. De 
kerstmarkt heeft een verrassend 
veelzijdig aanbod en krijgt als 
naam X-mas Only mee. Ieder-
een is welkom een kijkje te ko-
men nemen of mee te doen aan 
de activiteiten. 

Zo is er een workshop kerststuk-
je maken, men kan zich in la-
ten schrijven voor een rugmas-

sage, er is een therapeut gespe-
cialiseerd in voetzoolreflexolo-
gie, een schoonheidsspecialis-
te geeft onder andere make-up 
tips en natuurlijk ontbreken de 
handgemaakte sieraden van Si-
mone niet. Aldor is van de par-
tij met sfeervolle verlichting. De 
modewinkels Britt en Stevens la-
ten feestkleding zien, compleet 
met accessoires. 
Winkel Zus presenteert een klei-
en greep uit het veelzijdig aan-
bod: Melano sieraden gemaakt 
van sterling zilver en met de mo-
gelijkheid om zelf aanpassingen 

te maken in de samenstelling 
van kleuren van de ringen, han-
gers en armbanden. Zus neemt 
verder kleding en leuke hebbe-
dingetjes mee. Lia Borst van het 
cadeauwinkeltje Presentlie uit 
Bakkum laat een deel van haar 
assortiment zien, Tupperwaren is 
van de partij en Hara. 

Bovendien is de nieuwe vuur-
werkfolder in huis waarmee al-
vast een bestelling geplaatst kan 
worden. De entree is gratis. De 
kerstmarkt wordt gehouden van 
16.00 tot 21.00 uur. 

Bobs bomen zijn gearriveerd
Castricum - Al tien jaar is het in 
de maand december een druk-
te van jewelste op de Verlegde 
Overtoom 11. Bobs Bomen ver-
koopt dan kerstbomen; de popu-
laire Nordmann die direct uit De-
nemarken geïmporteerd worden. 
Ze zijn verkrijgbaar vanaf 75 cm 
tot maar liefst 3.50 meter hoog. 
Nieuw dit jaar is de mooie, sterke 
kerstboom die in een pot is ge-
teeld. Die kan na de kerst zo de 
tuin in. Voor de liefhebbers wordt 
er glühwein geschonken om het 

allemaal nog gezelliger te ma-
ken. De start van de verkoop is 
op vrijdag 4 december. Bobs Bo-

men is elke dag open vanaf 10.00 
uur, ook op zondag. Zaterdag is 
de openingstijd 9.00 uur. 

Exositie Beestjes in De Hoep
Bakkum - In bezoekerscentrum 
De Hoep is in december de ten-
toonstelling ‘Beestjes’ te zien. 
Deze expositie toont een selec-
tie van veertig coproducties van 

de Castricumse  bioloog/schrij-
ver René Marcelis en beeldend 
kunstenaar Kees Verbeek.. De 
tentoonstelling is gratis te be-
zichtigen.

Kandidaten D66 bekend
Castricum - Tijdens een druk 
bezochte ledenvergadering pre-
senteerde de verkiezingscom-
missie de kandidatenlijst van 
D66 Castricum. De lijst be-
staat uit vijftien personen. Mar-
cel Steeman is lijsttrekker, ge-
volgd door Mariska El Ouni. Hil-
brand Klijnstra staat op de derde 
plaats. Vanuit zijn actieve betrok-
kenheid bij de Ondernemersfe-
deratie CAL is Hilbrand uitste-

kend op de hoogte wat onder-
nemend Castricum bezig houdt. 
Als vierde op de lijst staat Gerard 
Blees. Gerard heeft zijn sporen 
verdiend in het Castricumse ver-
enigingsleven en is al jarenlang 
actief binnen D66. 
De kandidatenlijst wordt af-
gesloten door oud raadslid, lid 
van het CROS voor de gemeen-
te Castricum en lijstduwer Hans 
van Schoor. 
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1500 mensen aanwezig in ‘De Melkweg’
Charissa Scheerman uit Limmen 
zong duet met Guus Meeuwis 

Limmen – Als grote fan van 
Guus Meeuwis had haar niets 
mooiers kunnen overkomen. 
Dinsdag mocht de 24-jarige 
Charissa Scheerman het door 
Sing Star georganiseerde con-

lerbeste was van de 25 kandida-
ten. “We gaan er een mooi feest 
van maken”, zei ze. Guus: “Het is 
vooral jouw enthousiasme dat de 
doorslag heeft gegeven.”

Limousine
Als wij Charissa spreken is het 
maandagavond. De dag daar-
op zal zij met een paarse limou-
sine van Radio 538 worden op-
gehaald. In ’t totaal acht mensen  
mogen er mee naar De Melk-
weg in Amsterdam: haar moe-
der, broer en zuster, vier vrien-
dinnen en Charissa zelf. Ze mag 
het concert van dinsdagavond 

cert van Guus Meeuwis in De 
Melkweg aan het Leidseplein 
te Amsterdam openen en slui-
ten. Precies op haar verjaardag 
drie november gaf haar moeder 
Lia Scheerman haar dochter met 
naam, leeftijd en telefoonnum-
mer via een sms’tje op aan de 
populaire radiozender 538.
Charissa behoorde tot de geluk-
kigen en werd  gebeld. Toen ze 
begreep waarover het ging, liet 
zij het werk even over aan haar 
collega Laura Stet en vloog met 
de telefoon in de hand naar het 
trappenhuis van de verzeke-
ringsmaatschappij Reaal te Alk-
maar, waar zij werkt. “Zing eens 
een liedje van Guus Meeuw-
is” werd haar gevraagd en Cha-
rissa begon meteen te zingen: 
‘Kedeng, kedeng, kedeng, ke-
deng.  Maar van achter een pi-
laar verschijnt haar lachende ge-

zicht. Voor mijn gevoel lijkt alles 
langzamer te gaan’. Charissa: “Ik 
zat volledig buiten het ritme en 
dacht: oh, dat wordt helemaal 
niets. Maar de dj van radio 538, 
Edwin Evers zei: “Oh, wat klink je 
leuk. Je bent de beste van van-
daag en krijgt een playstation 
3 met een Sing Star-spelletje. 
Waar kom je vandaan?”  “Ik kom 
uit Limmen” antwoordde Charis-
sa enthousiast, het leukste dorp 
van Nederland. We hebben er 
onder meer vier dagen kermis.” 
“Oh, dat klinkt goed. Het kan 
zijn, dat je nog een keer gebeld 
wordt. Guus komt namelijk naar 
de studio. Elke dag worden er vijf 
kandidaten gebeld. Vrijdags be-
kijkt hij wie hij die week de beste 
vindt. Zorg, dat je vrijdagochtend 
beschikbaar bent.” En wie schetst 
Charissa’s verbazing toen zij vrij-
dags gebeld werd, dat zij de al-

één december samen met Guus 
openen. Met z’n tweeën zullen 
ze zingen: Ik tel tot 3 (1,2,3) en 
dan gaat ’t gebeuren, enzovoort, 
enzovoort. Ook zullen zij samen 
het laatste  liedje zingen: ‘Het is 
een nacht, die je normaal alleen 
in films ziet, het is een nacht, die 
wordt bezongen in het mooiste 
lied’, enzovoort. Lia Scheerman: 
“Zowel mijn dochter als ik zijn 
enorme fans van Guus Meeuw-
is.” Charissa: Ik ga al vier jaar 
lang ieder jaar naar het concert 
van Guus in het Philipsvoetbal-
stadion in Eindhoven”. (Marga 
Wiersma).

Brothers-4-Tune en Cigale: 
twee concerten in één
Castricum - Muziek- en a ca-
pellaliefhebbers die een kaartje 
bestellen voor een van de kerst-
concerten van Brothers-4-Tune 
uit Castricum en Cigale uit Vel-
sen kunnen een zeer afwisselen-
de avond tegemoet zien. Fraaie 
kerstcarols, up-tempo stukken, 
close harmony en humor zijn on-
derdelen van het programma van 
de twee zanggroepen die hun 
sporen ruimschoots hebben ver-
diend in het Nederlandse ama-
teur a capellacircuit. Brothers-

4-Tune werd dit jaar tweemaal 
eerste op een regionaal en een 
landelijk festival en Cigale won 
eveneens in het verleden diver-
se prijzen op concoursen.
Zaterdag 19 december is de 
voorstelling in de Dorpskerk in 
Castricum, Kerkpad 1.
Zondag 20 december is de voor-
stelling in de Engelmunduskerk 
in Oud-Velsen, Kerkplein 1.
Aanvang van beide concerten is 
20.00 uur. Toegang 10,00 euro 
inclusief pauzeconsumptie.

De Bakkerij en JOEB organiseren 
bandbattle voor beginnende bands
Castricum - In jongerencen-
trum JOEB in Egmond Binnen 
zal begin volgend jaar weer het 
jaarlijkse evenement ‘Nieuw Jaar 
Nieuwe Kansen’ plaatsvinden. 
Tijdens dit terugkerende evene-
ment wordt aan beginnende ge-
talenteerde bands uit de regio 
de mogelijkheid geboden zich 
te profileren en podiumervaring 
op te doen. De laatste jaren is de 
Bakkerij medeorganisator van 
deze bandbattle en ook dit jaar 
zetten ze dit samenwerkingspro-
ject voort. Geen bandbattle zon-
der bands natuurlijk. Daarom 
bieden zij via verschillende we-
gen beginnende bands de mo-
gelijkheid zich in te schrijven 
voor ‘Nieuw Jaar Nieuwe Kan-
sen’. Uit de aanmeldingen zullen 

vijf bands worden voorgeselec-
teerd die met elkaar zullen strij-
den om één hoofdprijs: een de-
mo opname in JOEB en een op-
treden op het Koninginnedag-
festival van de Bakkerij.
De bands zullen door een drie-
koppige jury van vrijwilligers van 
de Bakkerij en JOEB met muzi-
kale ervaring beoordeeld wor-
den op onder anderen: muzikali-
teit, ervaring, en originaliteit. Het 
laatste is belangrijk want het spe-
len van eigen werk zal een zeer 
grote voorkeur hebben bij de ju-
ry. Ze zoeken geen coverbands. 
De bands zullen 20 minuten de 
kans krijgen om zich te bewijzen. 
De Bakkerij en JOEB zullen zor-
gen voor professionele PA ap-
paratuur en een backline. Bij de 

voorselectie zal er ook naar gen-
re gekeken worden want ze wil-
len een bandbattle met diver-
se muzikale stijlen neerzetten. 
Aan de bands die zich inschrij-
ven wordt gevraagd om een bio-
grafie en een weblink waar hun 
muziek te beluisteren is te stu-
ren naar: nieuwjaarnieuwekan-
sen@gmail.com. Op maandag 
14 december zal de inschrijving 
sluiten!
‘Nieuw Jaar Nieuwe Kansen’ zal 
op 16 januari plaatsvinden van 
20:00 tot 2:00 uur in JOEB aan 
de Herenweg 69 te Egmond Bin-
nen. De bands zullen tussen +/- 
21:30 en 0:30 strijden om de 
hoofdprijs. De entree zal geheel 
gratis zijn. Voor meer info: www.
vriendenvandebakkerij.nl.

Eetmiddag bij de Uylenspieghels
Limmen - Het eerste optreden 
van prins Tyl XIII met zijn raad 
voor het seizoen 2009-2010 is 
de eetmiddag. Op zondag 13 de-
cember verwacht prins Tyl XIII 
en zijn raad weer vele bezoekers 
van jong tot oud op deze familie-

middag. Om 16.00 uur gaan de 
deuren open en het feest zal tot 
21.00 uur duren. ‘Topkok’ Gerrit 
zal weer een heerlijke boeren-
koolmaaltijd maken voor de be-
zoekers. Omdat de Uylenspiegels 
dit seizoen het 44-jarig jubileum 

vieren heeft de jubileumcommis-
sie een biedingloterij voor deze 
middag. Er zijn 20 prijzen te win-
nen en daarbij als superprijs een 
fiets, geschonken door rijwiel-
handel Kroone Liefting BV. Voor 
de jongste bezoekers staan er 
weer enkele dames van de ver-
eniging in de schminkhoek klaar. 
De jubileumcommissie probeert 
deze middag ook voor de jong-
ste bezoekers iets extra’s te or-
ganiseren. Voor de muziek is Pa-
trick Bouquet geboekt, de zan-
ger die er ook vorig jaar op deze 
middag er een gezellige boel van 
wist te maken. 
Tot en met 11 december zijn 
kaarten te verkrijgen bij Mevr. 
Baars, B.N.straat 97 en de fami-
lie Burgering, Vredeburglaan 2. 
De kaarten kosten 7,50 euro, op 
vertoon van donateurskaart 5,00 
euro. Kinderen tot en met twaalf 
jaar eten gratis mee. 

Taizé-project-koor
Limmen - Het komende seizoen 
zal er twee keer een Taizé-pro-
ject-koor worden gehouden. Na 
elke twee repetities wordt het 
Taizé-project-koor afgesloten 
met een meditatieve viering op 
een zaterdagavond in de Corne-
liuskerk in Limmen. Daar zal het 
koor de ingestudeerde Taizé-ac-
clamaties verzorgen.
Het project-koor staat onder lei-
ding van de dirigent-organist/
pianist van de Corneliusparo-
chie Peter Rijs. Deelname aan 

het projectkoor is gratis. Wie wil 
meedoen kan zich aanmelden 
bij: pastorie.corneliusparochie@
hetnet.nl. Op donderdag 10 en 
17 december van 20.00 tot 21.30 
uur en op zaterdag 19 december 
begint de meditatieve viering om 
19.00 uur. Op donderdag 11 en 
18 maart van 20.00 tot 21.30 uur 
en op zaterdag 20 maart is de 
meditatieve viering om 19.00 uur. 
De repetities en de meditatieve 
viering worden gehouden in de 
Corneliuskerk.
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Kerstmarkt bij Tuincentrum 
de Buitenka(n)s in Heiloo
Heiloo - Tuincentrum de 
Buitenka(n)s houdt van 7 de-
cember tot en met 23 december 
een kerstmarkt. De medewerkers 
en de vele enthousiaste cliënten 
uit de langdurende psychiatrie 
van GGZ Noord-Holland-Noord 
zijn trots op de mooie presen-
tatie van de kerstmarkt. Aan de 
kerstmarkt werken cliënten mee, 
die actief zijn in het kader van 
vermaatschappelijking of dag-
besteding. Ook kan het werk in 
het tuincentrum voor cliënten 
een opstap zijn naar het regulie-
re arbeidsproces.
Op het buitenterrein staan naast 
de coniferen, haagbeplanting en 
diverse soorten potgrond vele 
soorten kerstbomen met en zon-
der kluit. De kerstbomen wor-
den professioneel verpakt, waar-
door er geen dennennaalden in 
de auto terecht komen tijdens 

het vervoer. Buiten de kas vindt 
men een groot assortiment aan 
vers kerstgroen, bloeiende hees-
ters en planten met bes voor bui-
tendecoraties. In de warme kas 
een uitgebreid assortiment aan 
(zelfgemaakte) cadeauartike-
len en originele kerstdecoraties, 
van trendy kerstversiering, hou-
ten lantaarns, verlichting en ver-
schillende modellen kaarsen tot 
en met exclusieve materialen 
voor het zelf creëren van een bij-
zondere kerstsfeer thuis. Er zijn 
ook kant en klare kerststukken 
te koop en vele soorten (bloei-
ende) kamerplanten.
De kerstmarkt in Tuincentrum 
de Buitenka(n)s in Heiloo is ge-
opend van 10.30 uur tot 16.30 
uur. De kas is ook op zaterdag 
open van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Zondag is de kas gesloten. Voor 
inlichtingen: 072-5352225.

Wie helpt De Santmark
Zorgcentrum De Santmark bestaat 40 jaar. Ik heb hier jaren gewerkt en 
werk er nu als vrijwilligster, met heel veel plezier. Maar de recreatieruim-
te waar alle activiteiten, zoals koffiedrinken, eten en gezellige bezighe-
den plaatsvinden, ziet er niet uit. De stoelen, tafels en de vloerbedekking; 
het is niet meer om aan te zien. Voor de bewoners en hun bezoek geen 
gezellig binnenkomen. Het personeel dat in deze ruimte werkt, doet er 
alles aan om het toch een beetje gezellig te maken, maar met kapotte 
stoelen en vieze vloerbedekking lukt dat niet. Wij vrijwilligers hebben hier 
al vaak over geklaagd maar horen steeds dat er geen geld is. De stoelen, 
die al besteld waren, zijn niet gekomen want de betreffende firma is 
failliet, dus het geld is weg. Jammer voor de mensen en het personeel. 
Misschien zijn er in ons dorp firma’s die in verband met het 40-jarige 
bestaan eens een handje willen helpen? Een vrijwilligster. 

(Naam en adres bekend bij de redactie).  

Castricum - Woensdag rond 
17.40 uur reed een 47-jarige man 
uit Heerhugowaard in een be-
drijfsauto op de Zeeweg. Hij ging 
in de richting van de Provinciale-
weg N203 en zag te laat dat au-
to’s voor hem stilstonden voor 
een rood verkeerslicht. 
Hij reed achterop een wachten-
de auto die op zijn beurt tegen 
een voorligger geduwd werd. 
Hierdoor ontstond aan alle au-
to’s schade. Van de bedrijfsau-
to gingen de airbags uit en de 
claxon bleef hangen. 
De gealarmeerde politie was in 
de buurt maar toen die ter plaat-
se kwam was de verdachte met 
zijn auto naar zijn 100 meter ver-
derop gelegen bedrijf gereden. 
De man bleek onder invloed van 
drank te zijn en blies aan het bu-
reau 340 ug/l (tot 220 toege-
staan). Tegen hem is een pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Aanrijding onder 
invloed van drank

Limmen - Conquista kids is elke 
zaterdagochtend van 10.30 tot 
12.00 uur en bestemd voor kin-
deren van vier tot en met negen 
jaar. Entree 1,00 euro inclusief li-
monade en wat lekkers. 5 de-
cember: Zwarte Pieten-spel. 12 
december: Zelfportret maken. 19 
december: Verstoppertje spelen.
Club x-tra is elke vrijdag- en za-

Programma Conquista

Castricum - Zondag rond 13.00 
uur kreeg de politie de melding 
van een buurtbewoner dat er 
een sterke henneplucht kwam 
uit een bedrijfspand aan de 
Heemstederweg.

Agenten gingen op onderzoek 
uit en troffen in en bij het pand 
vijf mannen aan. Zij werden aan-
gehouden. In het pand werd een 
grote hoeveelheid henneptak-
ken aangetroffen waar de top-
pen uit werden geknipt. Tevens 
werd een gestolen Franse Mer-
cedes in beslag genomen en een 
motorboot en een jetski.
De verdachten zijn tussen de 17 
en 30 jaar oud en komen uit Alk-
maar, Assendelft en Beverwijk. 
Ze zijn in verband met een na-
der onderzoek in verzekering ge-
steld.

Goede vangst 
na melding

Lenie ’t Hart op bezoek 
op de Johannesschool
Akersloot - In september van 
dit jaar is Jenna Schoon, leerling 
van groep 6 van de Johannes-
school, op bezoek geweest bij de 
Zeehondencrèche in Pieterbu-
ren.  Zij vond het zo zielig voor 
de zeehonden, dat zij haar klas-
genoten voorstelde om voor de-
ze dieren in actie te komen.

De kinderen hebben samen af-
gesproken lege flessen te gaan 
inzamelen om zo het statiegeld 
te ontvangen. Met dat geld wil-
den ze een zeehondje adopteren. 
De actie werd een groot succes. 
In een week tijd werd maar liefst 
206,95 euro opgehaald. Daarmee 
konden de kinderen zelfs vier 
zeehonden adopteren, te weten 
Sytse, Twan, Fatbob en Einar.
Thomas le Duc en Patrick Veldt 
hebben het geld naar Pieterbu-
ren gebracht. Lenie was zo on-
der de indruk van deze actie, dat 
ze besloot de kinderen persoon-
lijk te komen bedanken door een 
bezoek aan de school. 

Op woensdag 18 november was 
het dan zover. Lenie ’t Hart kwam 

samen met haar man Karst en 
hond Sylke in de klas bij groep 6. 
Zij vertelde over haar werk met 
de zeehonden en de kinderen 
konden alle vragen die ze maar 
hadden aan haar stellen. Het 
werd een voor de kinderen on-
vergetelijk uurtje. 

De volgende dag heeft de school 
via de mail het volgende bericht-
je gekregen: 
Dag meester(s) van groep 6, Le-
nie, Sylke en ik zijn veilig terug-
gewaaid naar Pieterburen. Op de 
Afsluitdijk (windkracht 9) moest 
ik het stuur stevig vasthouden. 
Maar we kijken terug op een 
heel gezellig bezoek aan jullie 
klas. Lenie vroeg me nog eens 
extra te benadrukken dat dit één 
van de leukste scholen was, die 
zij de laatste jaren bezocht heeft. 
De sfeer op school en in de klas, 
de betrokkenheid en vooral ook 
de sociale interactie tussen de 
kinderen sprak ons bijzonder 
aan. Gefeliciteerd met zulke kin-
deren! En geweldig dat ze zich 
met zoveel enthousiasme heb-
ben ingezet voor de zeehonden.

Renske Taylor wint het 
Muziekscholenconcours

Castricum - Vorige week zater-
dag vond in de Hervormde kerk 
te Castricum het muziekscho-
lenconcours plaats. 
Circa 20 leerlingen van de 
Dans- en Muziekschool Hei-
loo en Toonbeeld streden om 
de wisseltrofee. Deze werd uit-
eindelijk gewonnen door violis-

Verkoop afgeschre- 
ven materialen

Castricum - Bibliotheek Ken-
nemerwaard organiseert op een 
aantal locaties verkoop van af-
geschreven materialen. Tot en 
met 5 december is er in de bi-
bliotheken van Castricum een 
grote verkoop van afgeschreven 
materialen. 

te Renske Taylor. Renske speelde 
uit het hoofd Thaïs van Massenet 
en Russische Fantasie no. 2 van 
Leo Portnoff. Ook de tweede prijs 
ging naar Castricum. Bas Cam-
meraat wist indruk te maken op 
het publiek en jury met de Prelu-
de in cis mineur op. 3 no. 2 van 
Rachmaninoff. 
De derde prijs ging naar blok-
fluittist Tobias Osinga uit Heiloo. 
De 11-jarige Tobias speelde een 
madrigal van Poser en het swin-
gende Nice ’n Easy van Bonsor. 
Naast deze winnaars gaf de ju-
ry ook nog drie eervolle vermel-
dingen aan Julia van der Haag-
en (dwarsfluit), Hidde Offerhaus 
(hobo) en Sander Bos (harp).

terdagavond van 19.00 tot 22.00 
uur en bestemd voor jonge-
ren van 12 tot en met 16 jaar. 
19 december: Een eigen film-
ruimte voor de meiden. Op groot 
scherm wordt een kerstfilm ver-
toond. Wie naar de film wil kan 
dit mailen naar janneke@con-
quista.nl. 25 december en 26 de-
cember: gesloten.
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Meepraten over horeca 
en overnachten op strand
Castricum - Inwoners van Cas-
tricum zijn gevraagd mee te den-
ken en -praten over mogelijkhe-
den om op het strand het he-
le jaar horeca toe te staan, om 
het overnachten op het strand in 
strandhuisjes mogelijk te maken 
en het seizoen te verlengen voor 
de strandhuisjes. Dat kon tijdens 
de discussieavond op 1 decem-
ber in Geesterhage. Op 3 de-
cember bespreekt de gemeen-

teraad de het onderwerp. Afhan-
kelijk van de uitkomsten van de 
discussie neemt de raad hier-
over besluiten en dat is naar ver-
wachting niet eerder dan in het 
eerste kwartaal van 2010. 

Eerder zijn deze onderwerpen 
besproken met de exploitanten 
van strandpaviljoens, eigena-
ren van strandhuisjes en de red-
dingsbrigade. 

Anders op de foto met Three4Shoot
Castricum - Wat gebeurt er als 
drie creatieve vrouwen een idee 
uitwerken waarmee ze mensen 
mooier maken en hen daarna 
fotograferen in een verrassende 
omgeving? Dan ontstaat er een 
nieuw fenomeen: Three4shoot, 
een initiatief van visagist en gri-
meur Marie-Louise Bos, kapster 
Debbie Winterberg en fotografe 
Mireille Romaniello.
Three4shoot biedt mensen van 
alle leeftijden een fotoshoot aan 
samen met het vakkundig aan-
brengen van make-up en het 
deskundig stylen van het haar. 
Het resultaat wordt gefotogra-
feerd waarna men een selectie 
van de foto’s op een cd-rom mee 
naar huis krijgt. Het idee is af-
komstig van Marie-Louise. “Tij-
dens mijn werk als visagist en 
grimeur wordt mij regelmatig ge-
vraagd of er foto’s gemaakt kun-
nen worden van voor en na het 
aanbrengen van de make-up. 
Dan is het natuurlijk ook belang-
rijk dat het haar perfect zit. Ik 
dacht meteen aan kapster Deb-
bie die ik al jaren ken.” 
“Ik was meteen héél enthousiast’, 
lacht Debbie. “En ik ken Mireille 
al heel lang en weet dat zij een 
geweldige fotografe is zodoende 
vormen wij samen Three4Shoot. 

Wie Mireille’s werk bekijkt op 
www.unidee.nl onder de op-
tie evenementen/Three4shoot, 
ziet verrassende portretfoto’s. 
Mireille: “Meisjes van rond de 
twaalf, dertien jaar, die een ver-
jaardagspartijtje vierden, wer-
den eerst omgetoverd tot top-
modellen en zijn vervolgens ge-
fotografeerd voor een muur vol 
graffiti. Ook heel mooi is de da-
me van 86 jaar die wegkijkt van 
de camera.” Vriendinnen tijdens 
een (vrijgezellen)feest, zus en 
broer met hun gezin, een voet-
balteam of collega’s die een be-
drijfsuitje maken; iedereen kan 

bij Three4Shoot terecht. Debbie: 
“Het kan heel mooi, maar ook 
lekker gek.” Aanstaande bruids-
paren kunnen Three4shoot in-
schakelen voor de verzorging 
van de make-up van de bruid, 
het haar van beiden en in overleg 
de fotoreportage. “Three4shoot 
maakt niet alleen mooi, maar 
ook heel blij”, besluit Marie-
Louise. “Dat geldt voor zowel on-
ze opdrachtgevers als voor ons-
zelf; wij doen dit werk met zoveel 
plezier!” Bel voor meer informa-
tie 0251-650934/06-38526629 of 
mail naar info@unidee.nl. (Foto: 
Gerard de Groot).

Jacqueline wint 39.000 euro 
in Radio Veronica’s Stemband
Limmen - Afgelopen  vrijdag 
heeft Jacqueline uit Limmen bij 
Radio Veronica de stem gera-
den die bijna drie weken lang 
de luisteraars in de ban hield tij-
dens het legendarische spel ‘De 
Stemband’. In het programma  
‘Somertijd’ van Rob van Some-
ren wist ze het juiste antwoord te  
geven. Voormalig polsstokhoog-
springer Rens Blom stond op de 
stemband  en met dat antwoord 
werd Jacqueline de winnaar van 
het bedrag van 39.000,- euro dat 
inmiddels in de jackpot zat. De 
afgelopen drie weken werden in 

totaal 155  luisteraars tijdens de 
uitzending gebeld die dachten 
te weten wie de man was die de 
naam ‘Radio Veronica’ uitsprak. 
Omdat op de laatste  dag van 
de actie de juiste oplossing nog 
steeds niet was gegeven, wer-
den vanaf 16.00 uur tips gege-
ven en kregen luisteraars de mo-
gelijkheid direct naar de studio 
te bellen. 
Jacqueline uit Limmen was de 
achtiende beller in de uitzending 
en de eerste die tijdens de span-
nende finale het juiste antwoord 
wist te geven: Rens Blom. 

Toneelgroep Expressie overtuigt
Castricum - Afgelopen week-
einde was in Toonbeeld toneel-
groep Expressie te zien met het 
stuk ‘Een onderwereldse glim-
lach’ van Lars Noren, onder re-
gie van John van Dongen. Een 
heftige voorstelling over mensen 
die beschadigd zijn door het le-
ven. Geen gemakkelijk toneel-
stuk, dat Expressie hiervoor koos 

getuigt van lef. De groep wist het 
overtuigend neer te zetten, het 
publiek was van begin tot eind 
geboeid en muisstil.
Helena (Wendy van den Brand) 
komt weer thuis na een ver-
blijf in een psychiatrische instel-
ling, zij accepteert haar pasge-
boren kind niet. Haar man Ed-
ward (Martijn Kooistra), moeder 

Castricum - Veel jongeren uit 
de gemeente willen wel een huis 
kopen, maar hun inkomen is niet 
toereikend. De PvdA heeft bij de 
behandeling van de lokale woon-
visie in de gemeenteraad gepleit 
voor een starterslening. Fractie-
lid Peter Verduin: “De gemeente 
kan, naast andere financiële mo-
gelijkheden, op gunstige voor-
waarden startersleningen uitge-
ven. De gemeente gaat 

Stimulans starters woningmarkt
nu een verordening opstellen 
die het gebruik maken van de-
ze regeling mogelijk moet ma-
ken. Zo kan de gemeente opti-
maal inspelen op de behoeften 
en ontwikkelingen op de loka-
le woningmarkt.. De startersle-
ning biedt startende kopers een 
steuntje in de rug. Zo kan de ge-
meente optimaal inspelen op de 
behoeften en ontwikkelingen op 
de lokale woningmarkt. 

Julia (Jimke Roos) en zus Elaine 
(Saskia Boske) doen er alles aan 
om haar te helpen, maar zij kun-
nen elkaar niet bereiken. Voor de 
pauze waren er lange monolo-
gen, die de situatie moesten uit-
leggen. Daarna neemt het stuk 
een vlucht en volgen de ontwik-
kelingen elkaar op. Helena be-
weert als kind misbruikt te zijn 

Inschrijving gestart van 
de kerstvakantiecocktail 
Castricum - De kerstvakan-
tiecocktail wordt weer geor-
ganiseerd door Stichting Wel-
zijn Castricum in samenwerking 
met organisaties uit Castricum, 
Akersloot en Limmen. Toonbeeld 
staat op zaterdag 19 decem-
ber van 15.00 tot 17.00 uur klaar 
voor een sensationele lichtwork-
shop waarin ‘Licht en schimmen’ 
centraal staan. Voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. In Lim-
men wordt op maandag 21 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur 
door Funbuilding de spannende 
activiteit Apenkooispelen gelan-
ceerd in de gymzaal aan de Ho-
geweg. Voor kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar. Wie het leuk vindt 
een sfeervolle sneeuwkerstboom 
te maken bij een echte bloemis-
te is welkom op dinsdag 22 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur 
en op woensdag 23 december 

van 14.00 tot 16.00 uur bij Mem’s 
Atelier voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. In Akersloot in ver-
zorgingshuis Strammerzoom kan 
een sneeuwkerstboom gemaakt 
worden door kinderen van 4 tot 
en met 8 jaar op woensdag 23 
december van 10.30 tot 12.00 
uur. Sportpark Berg en Bal zet 
de deuren open voor een spor-
tief partijtje klimmen op woens-
dag 23 december, donderdag 24 
december en dinsdag 29 decem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur. Aan 
boogschieten kunnen kinderen 
deelnemen op woensdag 30 de-
cember van 10.00 tot 10.45 en 
van 10.45 tot 11.30 uur in Berg en 
Bal. De klim- en boogschietacti-
viteiten zijn voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 
Verrassende korfbalspelen voor 
jongens én meisjes in de leeftijd 
van 4 tot en met 10 jaar worden 

door Helios gegeven in de gym-
zaal van het Jac. P. Thijsse Col-
lege. De kinderen verzamelen op 
maandag 28 december om 9.30 
uur in de kantine van Helios op 
Sportpark NoordEnd. Ook op 
maandag 28 december in Dans-
Studio Fruns van 13.00 tot 14.30 
uur tapdance van 15.00 tot 16.30 
uur Michael Jacksondance. Bei-
de activiteiten zijn voor de leef-
tijd 6 tot en met 12 jaar. Tum-
blingbaanspringen en duike-
len bij DOS in de gymzaal Juli-
ana van Stolbergstraat op dins-
dag 29 december van 14.00 tot 
15.30 uur voor kinderen van 4 tot 
en met 7 jaar. De kosten voor de 
Kerstvakantiecocktail zijn 2,50 
euro per activiteit. Kinderen kun-
nen zich opgeven vanaf donder-
dag 3 december, op werkdagen, 
bij de verschillende deelnemen-
de organisaties: 

door haar vader. De heftigheid 
waarmee haar moeder dit ont-
kent, doet het publiek vermoe-
den dat het de waarheid is. 

Helena wordt gek van de be-
moeizucht van haar moeder en 
Edward komt er maar niet achter, 
wie de ware Helena is. Boven-
dien blijkt hij een stiekeme ver-
houding met haar zus te hebben. 
De komst van vriendin Jane (As-
trid Verdikt), die met proefverlof 
uit de inrichting is en niet weet 

waar ze naar toe moet, zorgt voor 
veel humor. Ook zij heeft de no-
dige sores: haar (tweede) man 
bleek een verhouding te hebben 
met haar zoon. Na een zeer hef-
tige en goed uitgespeelde scène 
tussen Helena en haar moeder 
geeft de laatste het op om haar 
dochter te helpen. Ze is niet te 
helpen. Helena wordt per ambu-
lance teruggebracht naar de in-
richting. Haar man Edward ten-
slotte gaat verder met zus Elaine. 
(Carla Zwart)
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Bakkum - In het Witte kerkje 
wordt op maandag 21 december 
een klankmeditatieconcert ge-
geven. Dit concert wordt geor-
ganiseerd door Joke  Welboren 
en concertvioliste Martine Nijen-
huis. Het Witte kerkje is te vin-
den op het terrein van Dijk en 
Duin. Informatie en opgave: sa-
kagaweea@hotmail.com. Aan-
vang 20.00 uur.  

Klankmeditatie

Castricum - Donderdag 3 de-
cember komen verschillende dj’s 
naar Buona Sera op de Dorps-
straat voor een feest speciaal 
voor studenten. Aanvang 19.00 
uur.

Feestje met dj’s

Castricum - De cursus schrij-
ven wordt georganiseerd door 
de Stichting Welzijn Castricum. 
Iedereen vanaf 55+ is welkom. 
De cursus wordt gehouden in 
de tuin van Kapitein Rommel, op 
acht dinsdagochtenden vanaf 19 
januari tussen 9.30 en 12.00 uur. 
Opgeven kan op tel.: 656562. 

Cursus schrijven

Bakkum - Op zaterdag 5 de-
cember is er weer een duin-
werkdag van 10.00 tot 15.30 uur 
in het Noordhollands Duinre-
servaat bij Bakkum. Aanmelden 
kan op www.pwn.nl/activiteiten 
of 023-5413289. Verzamelen op 
parkeerplaats Haagseweg, een 
zijweg van de Heereweg in Bak-
kum-noord.

Natuurwerkdag

Limmen - De Zonnebloem, af-
deling Limmen nodigt oude-
ren uit voor de kerstviering in de 
Burgerij op zaterdag 19 decem-
ber, aanvang 14.00 uur. Telefo-
nische opgave vóór 10 decem-
ber bij Ria Hooijboer tel: 072-
5052235.

Kerst bij De 
Zonnebloem

Castricum - Een meditatie-
avond in het teken van kerst 
vindt plaats op donderdag 17 de-
cember van 19.30 tot 20.30 uur 
op de Van Speykkade 61 (Rode 
Kruisgebouw). 
Inlichtingen: Monique Schiller 
0251 657911. 

Kerstmeditatie

Fons Bleijendaal van De 
Bakkerij wint eerste prijs
Castricum - De eerste prijs is 
voor het idee van Fons Bleijen-
daal van poppodium De Bakke-
rij. De provincie Noord-Holland 
heeft jongeren tot 25 jaar opge-
roepen ideeën in te sturen voor 
leuke, zinvolle plekken of activi-
teiten in hun provincie. In ander-
halve maand tijd stroomden 51 
ideeën bij de provincie binnen, 
waarop iedereen in Noord-Hol-

land kon gaan stemmen voor het 
beste idee. Het populairste idee 
leverde 3.000 euro op voor een 
popodium in Castricum; een ini-
tiatief van de Vereniging Vrien-
den van de Bakkerij. 
Gedeputeerde Jeugd, Sascha 
Baggerman, reikte woensdag in 
De Vest in Alkmaar de geldbe-
dragen uit aan de jonge prijswin-
naars. 

Uilentocht, speciaal voor 
mensen met beperking
Castricum - Voor de tweede 
maal organiseert het Platform 
Gehandicaptenbeleid Castricum 
(in smanewerking met PWN een 
tocht door de duinen voor men-
sen met een beperking. Op 18 
december om 20.00 uur start de 
tocht bij Bezoekerscentrum de 
Hoep in Bakkum. De groep gaat 

onder begeleiding van uilenex-
pert Arend de Jong en een bos-
wachter de duinen in op zoek 
naar uilen. Er wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van 3.00 eu-
ro te betalen voor de start. Aan-
melden bij Frans Jongbloed, tel: 
072-5051749 of 06-41471619  
fwjongbloed@hotmail.com.

Kerstmarkt in Strammerzoom
Akersloot - Zorgcentrum Stram-
merzoom op de Mozartlaan 1b 
Akersloot houdt op woensdag 
16 december een kerstmarkt van 
14.00 tot 17.00 uur.

Een kerstmarkt met eigenge-
maakte kaarsen en zeepjes en 
artistieke creaties gemaakt door 
Stichting Ook voor jou en De 

Maere van de Hartekampgroep. 
Zelfgemaakte kaarten, sieraden 
en tweedehands speelgoed, al-
lemaal voor een betaalbare prijs. 

Ook Tupperware is aanwezig, er 
zijn poffertjes, koffie met  kerst-
stol en glühwein. Kinderen kun-
nen kaarsen versieren, deelname 
2,50 euro. 

Castricum - Zaterdagavond 28 
november is er een container-

Containerbrand

Informatie Kleurenorkest 
Limmen - Het Kleurenorkest is 
de eerste school in Nederland 
die het Natuurlijk Leren vorm-
geeft vanuit de pijlers: NLP, Sy-
stemische benadering en Oplos-

singsgericht Werken. De eerst-
volgende informatieochtend is 
op woensdag 9 december van 
9.30-11.00 uur. Het adres is Oos-
terzijweg 8 in Limmen.

John Hommes lijsttrekker
Castricum - De PvdA heeft 
John Hommes unaniem tot lijst-
trekker gekozen voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezin-
gen die op 3 maart 2010 wor-
den gehouden. John Hommes 
(55) woont in Castricum, waar 
hij vanaf zijn geboorte woon-
achtig is. Sinds 1998 is hij actief 
in de lokale politiek van Castri-
cum. Van 1998 tot 2006 was hij 
gemeenteraadslid. Dit deed hij 
naast zijn werk als manager bij 
de Belastingdienst Amsterdam. 
Van april 2006 tot medio septem-
ber 2009 was John Hommes full-
time werkzaam in de lokale po-
litiek als wethouder. In zijn peri-
ode heeft hij in zijn portefeuilles 
veel dingen tot stand gebracht.
Naar aanleiding van de vertra-
ging rond de vernieuwbouw 

van het gemeentehuis heeft hij 
zijn politieke verantwoordelijk-
heid genomen. Toen dit op on-
voldoende steun binnen de co-
alitie kon rekenen is hij terugge-
treden. 
Bij de verkiezingen van maart 
2006 was John ook al lijsttrek-
ker. 

brand geblust aan de Koekoeks-
bloem. Deze container is begin 
november ook het doelwit ge-
weest van brandstichting, 

Castricum - De uitslag van de 
grote landelijke verloting van de 
Zonnebloem is bekend. In Cas-
tricum/Bakkum zijn vier prijzen 
van 15,00 euro gevallen. De prij-
zen vielen op eindnummers 975, 
975, 523 en 528. Een winnaar die 
een lot op de markt kocht met 

De prijzen van De Zonnebloem
als eindnummer 975, is nog niet 
gevonden. 

Op de in Limmen verkochte loten 
zijn zeven prijzen gevallen: zes 
prijzen van 15,00 euro op eind-
cijfer 975 -528 -523, één prijs van 
50,00 euro op eindcijfer 6269. 

Pontje De Woude wordt duurder 
De Woude - De tarieven van 
de veerpont bij de Woude, on-
derdeel van de gemeente Cas-
tricum, gaan per 1 januari 2010 
omhoog. 
Een overtocht kost dan 1,00 euro 
per persoon, met auto 2,00 euro.

Bewoners met een abonnement 
betalen per jaar 70,00 euro met 

fiets. Een auto-abonnement kost 
vanaf januari 175,00 euro. Met 
de tariefsverhoging wordt een 
bijdrage geleverd aan de finan-
ciering van het onderhoud en de 
exploitatie van de pont. 
Vanaf 1 januari gaat de eigenaar 
van de pont, Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, 
deze taken zelf uitvoeren.

Versierders voor kerstboom 
op het kerkplein gezocht 
Castricum - In het weekend van 
13 december wordt door r.k. pa-
rochie De Goede Herder op het 
kerkplein van de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat een grote 
kerstboom neergezet. 
Aan alle kinderen en jongeren 
wordt gevraagd een watervaste 
versiering met een kerstwens te 
maken voor in de boom. Kerst-
wensen die niet buiten in de 
boom opgehangen kunnen wor-
den krijgen een plek in de kerk. 
Is er op zondag een hoogwerker 
beschikbaar, dan kunnen er ook 
boven in de boom versierselen 
opgehangen worden. Op zon-
dag 13 december tussen 15.00  
en 16.00 uur krijgt iedereen de 
gelegenheid zijn kerstwens op te 
hangen. Om circa 16.00 uur wor-
den de kerstboomlichtjes ont-
stoken. Op het kerkplein wordt 
aan alle versierders chocolade-
melk geschonken met wat lek-
kers erbij. De kerk is open.  

Regio - Sensoor biedt 24 uur 
per dag, zeven dagen in week 
een luisterend oor aan mensen 
die het moeilijk hebben via de 
telefoonnummers: 072-5613614 
of 075-6162000. 

Luisterend oor Ook tijdens de kerstdagen en 
oud en nieuw. 
Nieuwe vrijwilligers voor zo-
wel Alkmaar als Zaandam kun-
nen zich aanmelden bij Sens-
oor Noordwest. Telefoon: 072-
5621044 of via e-mail: info@sen-
soornoordwest.nl
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Kerken luiden de klok-
ken voor het klimaat
Regio - In de hele wereld lui-
den op zondag 13 december om 
15.00 uur de klokken. Zo laten 
kerken weten dat het de hoogste 
tijd is om een eind te maken aan 
de opwarming van de aarde. Ook 
de rk kerken in deze regio doen 
hier aan mee. 
Van 7 tot 19 december praten 
wereldleiders in Kopenhagen 
met elkaar over een nieuw kli-
maatverdrag, de opvolger van 
het Kyotoprotocol dat in 2012 

afloopt. In dat nieuwe verdrag 
moeten bindende afspraken ko-
men te staan over het terug-
dringen van klimaatverandering. 
Ook in Kopenhagen zelf luiden 
de kerkklokken om 15.00 uur na 
afloop van een grote oecumeni-
sche viering.    
Op 13 december om 15.00 uur 
klinken de kerkklokken ook in 
de regio 350 keer. Zo maken zij 
duidelijk dat de opwarming van 
de aarde moet stoppen. 

Midwinterduinloop Le Champion
Egmond-Binnen - De start van 
de midwinterduinloop van Le 
Champion is nabij sporthal De 
Schulp in Egmond-Binnen. Na 
een korte aanloop is een par-
cours uitgezet in het duinge-
bied. Daar maakt de 4 kilometer 
een kleine ronde en de 7,6 kilo-
meter een wat grotere. Deelne-
mers aan de 16,8 kilometer ma-
ken na de ronde van de 7,6 kilo-
meter nog een extra grote ron-
de alvorens via het aanloopstuk 
weer terug te keren naar het 

punt waar werd gestart en dus 
ook wordt gefinisht.
Het aantrekkelijke duinpar-
cours in de omgeving van Eg-
mond-Binnen is vergelijkbaar 
met het duintraject dat in de Eg-
mond Halve Marathon is op-
genomen. Hoewel er niet meer 
over de hoogste duintoppen 
mag worden gelopen heeft de-
ze loop weinig van zijn aantrek-
kingskracht verloren. Dat weer-
spiegelt zich in het grote aantal 
deelnemers (699 deelnemers in 

Winst voor Schaakclub 
Bakkum in schaakderby
Bakkum - Schaakclub Bakkum 
wist in de gemeentelijke derby 
Vredeburg uit Limmen met 5.5-
2.5 te verslaan en veroverde door 
dit resultaat een gedeeltelijke 1e 
plaats in de tweede klasse B. Het 
team van coach Bob Bakker was 
op volle sterkte, terwijl Vrede-
burg enigszins verzwakt aan de 
start verscheen. 
Aan bord 1 wist Henk van der 
Eng met zwart een degelijke ver-
dediging op te bouwen tegen de 
aanvallende Koen Kramer en re-
mise was een terechte uitslag. 
Aan bord 2 dacht Peter Sieker-
man met wit na een wederzijd-
se onbekende opening, nogal 
opportunistisch, een mooie ko-
ningsaanval op te kunnen zet-
ten tegen Jos Admiraal. Een voor 
de hand liggende zet van zwart 
maakte meteen  een eind aan al-
le illusies. Een pion achter met 
een slechte stand en dan nog 
in tijdnood een dame weggeven 
was genoeg om op te geven. 

Aan bord 3 probeerde Fons Ver-
meulen met zwart een Aljechin-
opening op het bord te krijgen, 
maar de snode E. Stolp ontweek 
dit door naar een Pirc te swit-
chen. Vermeulen zette welis-
waar zijn stukken zo goed mo-
gelijk neer, maar verzuimde een 
dreigende koningsaanval van wit 
tijdig te pareren. Hierdoor kreeg 
Stolp dusdanige kansen tegen 

zwarts koning dat een stukof-
fer en daarmee partijverlies on-
vermijdelijk leek. In een bloed-
stollende eindfase plaatste Ver-
meulen een laatste valstrik, wit 
dacht met zijn dame binnen te 
kunnen komen, maar kreeg toen 
het deksel op zijn neus: in plaats 
van een mataanval of minstens 
stukwinst was wit gedwongen 
om de dames te ruilen en daar-
mee was het laatste venijn uit de 
partij verdwenen en werd remi-
se besloten. 
Aan bord 4 kwam Arno Schlosser, 
die zich in het hol van de leeuw 
waagde door zijn partij vooruit te 
spelen, uiteindelijk met wit tegen 
clubkampioen Bob Stolp in een 
Hollandse partij. In het tactische 
steekspel ruilde Schlosser ver-
keerd af, doch Stolp dacht te gre-
tig snel een stuk te kunnen win-
nen. Met een inventieve combi-
natie wist Schlosser dameruil te 
forceren en werd het ‘verloren’ 
stuk terug gewonnen. In een ge-
lijkwaardig eindspel werd tot re-
mise besloten. 

De overwinning werd veilig ge-
steld door de overige borden 
waar Vredeburg enigszins was 
verzwakt. Jacob Bleijendaal, 
Gren Noteboom, Adri Twisk en 
Ruud Kloek wonnen hun par-
tijen, zodat Bakkum aansluiting 
kreeg met de top in deze span-
nende tweede klasse. 

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op zoek 
naar vrijwilligers voor de volgende instellingen: Het vervoersproject 
Midden-Kennemerland, onderdeel van Dijk en Duin is op zoek naar 
chauffeurs die zich als vrijwilliger willen inzetten voor het vervoeren 
van personen naar Beverwijk, Heemskerk en over het terrein van Dijk 
en Duin. De vrijwilliger dient meer dan 3 jaar in het bezit zijn van rij-
bewijs B, klantvriendelijk te zijn en zich verantwoordelijk voelen voor 
de veiligheid van de klant. Standbyte Odion is opgezet voor mensen 
met een beperking die ondersteuning nodig hebben bij het vinden 
van een onbetaalde baan of dagbesteding. Wie kennis heeft van het 
softwareprogramma Joombla is welkom te helpen met het bijhouden 
van de website. Meer informatie bij de Vrijwilligers Centrale, Gees-
terduinweg 5 in Castricum. Openingstijden maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur, tel.: 0251-656562. De centrale is ook te 
vinden op www.welzijncastricum.nl.  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

2008) dat jaarlijks de weg naar 
de start in Egmond-Binnen weet 
te vinden.
Vanaf 1 december is de voorin-
schrijving gestart van de Mid-
winterduinloop. Men kan zich ex 
clusief inschrijven bij Runners-
world te Zaandam en krijgt dan 
het startnummer gelijk mee.
Starttijd: 11.00 uur. Inschrijven: 
Sporthal De Schulp te Egmond-
Binnen. Inlichtingen: trimloop-
commissie@lechampion.nl of 
Peter Lansbergen 075-6871474.

Kerstconcert Corus Orkest
Regio - Voor het Corus Symfo-
nisch Blaasorkest is 2009 een 
turbulent jaar geweest met een 
aantal concerten op topniveau in 
binnen- en buitenland en de tra-
ditionele concerten in de regio. 
Het traditionele kerstconcert op 
18 december in de H. Lauren-
tiuskerk in Heemskerk wordt 
dit jaar volledig door het Co-
rus Symfonisch Blaasorkest en 
daaruit samengestelde ensem-
bles verzorgd. Hierdoor krijgen 
alle muzikanten de gelegenheid 
hun kunsten ook eens in een wat 
kleiner collectief te laten horen. 
Zo staan een blaaskwintet, een 

klarinetchoir, een fluitensemble 
en een kopergroep op het pro-
gramma. De ensembles spelen 
vooral kerstmuziek. Daarnaast 
zal het grote orkest u een aan-
tal Gouwe Ouwe uit de harmo-
niemuziek presenteren. Zo staan 
de bekende Elsa’s Processie uit 
‘Lohengrin’ van Richard Wagner 
en Nimrod uit de ‘Enigma Vari-
ations’ van Edward Elgar op het 
programma. Balletmuziek van 
Franz Schubert uit ‘Rosamun-
de’ als mede een aantal de-
len uit het concert dat eind ok-
tober in Luxemburg plaatsvond. 
Natuurlijk zijn er ook kerstnum-

mers geprogrammeerd waaron-
der het swingende ‘All you want 
for Christmas’ van Mariah Carey. 
Zo biedt Corus Orkest u een af-
wisselend programma dat u ho-
pelijk al een beetje in de kerst-
stemming zal brengen.
De aanvang van het concert in 
de Laurentiuskerk is 20.00 uur, 
Kaarten à 4.50 euro zijn ver-
krijgbaar via Stumpel Boek-
handel/Kantoorvakhandel, Van 
Coevenhovenstraat 35 Heems-
kerk, 0251-245010, Hoogeterp, 
Beijneslaan 144, Beverwijk, 
0251-211524, voorafgaand aan 
het concert aan de kerk.
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FC Castricum in de ban 
van het Sinterklaasfeest  
Castricum - Het bezoek van 
Sinterklaas aan de jeugd van FC 
Castricum is één groot feest ge-
worden. Afgelopen woensdag 
kreeg de Sint voetballes van de 
F-jes. Zo vroeg hij aan Ruben 
wat een sliding is en dat kon Ru-
ben natuurlijk gemakkelijk uit-
leggen, want Ruben is een spe-
cialist in slidings. De Sint kon zijn 
oren niet geloven. Maar het werd 
nog erger toen Jessie en Isa aan 
hem werden voorgesteld. Twee 
dappere meiden in een jongens-
team. Vrijdagavond was de Pie-
tendisco. Begeleid door de mee-
slepende muziek van de dj’s Jo-
ris en Jeremy stond de kantine 
binnen de kortste keren op zijn 
kop. Zondagochtend was het 
bal voor de mini’s. Dat de mini’s 

van FC Castricum goed kunnen 
voetballen, dat weet iedereen. 
Maar dat ze ook mooi kunnen 
zingen, dat weet nu ook ieder-
een. Zelfs Sinterklaas. Het we-
reldkampioenschap voor de mi-
ni’s was nog maar net afgelopen 
toen de Sint zich op sportpark 
Noord-End meldde. Dat deed hij 
per huifkar met twee paarden er-
voor (Amerigo had de bof). Toen 
de jeugdige talenten Sinterklaas 
zagen, renden zij spontaan naar 
hem toe. Dat was de aftrap van 
een onvergetelijk feest waar-
bij alle deelnemende landen aan 
Sinterklaas werden voorgesteld. 
Nick mocht op schoot bij de Sint 
(zie foto) om uit te leggen wat 
een hoekschop is. (Foto: Han de 
Swart).  

Castricum - Hengelsport Ver-
eniging Castricum nodigt haar 
leden en donateurs uit voor een 
informatieavond met de be-
kende hengelsportauteur Nico 
de Boer, die een voordracht zal 
houden over het vissen op zee-
baars, snoek en andere roofvis-
sen. De bijeenkomst wordt ge-
houden op vrijdagavond 11 de-
cember, aanvang om 20.00 uur, 
in het clubhuis van zeehengel-
vereniging De Salamander ge-
legen op het Sportpark Wouter-
land te Bakkum.
Aan bod komen de verschillen-

Informatieavond HSV Castricum

Jeugd Meertreffers 1 
kampioen vijfde klasse
Akersloot - Afgelopen zater-
dag is het eerste jeugdteam van 
Meertreffers kampioen gewor-
den van de vijfde klasse. In een 
rechtstreeks duel in Enkhuizen 
versloegen ze de nummer twee, 
Olympia. Zo zijn alle wedstrijden 
in deze competitie gewonnen.
Na verleden jaar in de onder-
ste regionen van de vijfde klas-
se gebivakkeerd te hebben lij-
ken de trainingen van Co Clau-
sen, oud Nederlands kampioen, 
zijn vruchten af te werpen. Qua 
persoonlijke resultaten deed het 
Meertreffers team het dit sei-

zoen erg goed. Lennard Frinking 
bleef namelijk de gehele compe-
titie ongeslagen. Martijn de Leur 
moest slechts in een partij het 
onderspit delven.
Jeroen van Harte en Micheal Fi-
lius zetten respectievelijk 80% 
en 37% van hun partijen in winst 
om.
Dit seizoen zijn alle jeugdteams  
in het nieuw gestoken door 
transportbedrijf  Simon Loos. 
Dit nieuwe outfit was een goe-
de start wat hopelijk in de vierde 
klasse een positief vervolg gaat 
krijgen.

Rugbyteams nog volop in de race

CAS RC revancheert zich
Castricum - De start van de 
tweede seizoenshelft is voor CAS 
RC goed verlopen. De Shadows 
wonnen deze keer wel van Haar-
lem en sterkten daarmee ook de 
eigen moraal. Het vlaggenschip 
van de Castricumse Rugby Club 
boekte een overtuigende zege 
op DSR-C, de hekkensluiter van 
de Ereklasse. Daarmee staat CAS 
RC stevig op de tweede plaats en 
zal de komende zondag in Naar-
den trachten te verdedigen in 
een rechtstreeks gevecht met ’t 
Gooi. Storm Carroll was de inspi-
rator met vele fraaie acties, maar 
volhardde echter wel in het mis-
sen van de conversies. De negen 

tries kregen dan ook geen bonus 
en zo bleef de positieve marge 
steken op 45–3.
Na afloop bleek dat ook ’t Gooi 
moeite had met REL; in Etten 
Leur bleven zij steken op 23–24, 
zonder bonuspunt. De Castri-
cummers moeten lont ruiken om 
dat volgende week in klinkende 
munt om te zetten en de over-
winning terug te pakken. Dat 
geldt ook voor de Shadows om 
in elk geval aansluiting te hou-
den bij Diok. Beide ploegen spe-
len zondag in Naarden, aanvang 
12.30 en 14.30 uur. Het Driede 
speelt zondag in Castricum. Om 
14.30 uur ontvangen zij USRS. 

Limmen - Dinsdag 24 novem-
ber verloor Vredeburg de bonds-
wedstrijd tegen het sterke Bak-
kum met 2½-5½ via winst van J. 
Admiraal, remises van K. Kramer, 
B. Stolp, E. Stolp en verlies van G. 
Hafkamp, J. Borst, J. Limmen en 
B. Hollander. 
Ronde 10 gaf 20 spannende par-
tijen, waarin H. Ebels zich vergis-
te in de Siciliaan tegen J. Admi-
raal en er verder niet meer aan te 
pas kwam. 
N. Hageman viel te snel aan 
in de Slavische opening waar 
J. Limmen met krachtige zet-
ten verrassend de winst naar 
zich toe trok. G. Hafkamp ma-
noeuvreerde secuur in het lo-
per paard eindspel tegen J. Borst 
en besliste met een stukoffer de 
mooie partij. B. van Diermen gaf 
een stuk weg tegen de gelukki-
ge M. Sturk, maar genoot niette-
min van zijn partijtje. 
J. de Graaf zag net toen hij een 
zet had gedaan dat hij de toren 
van buurman C. Dinkla met een 
schaakje had kunnen winnen, 
maar praatte aan de bar zijn te-
leurstelling vrolijk van zich af. 

J. van Vliet koos eieren voor zijn 
geld en accepteerde in gewon-
nen stand de remise tegen K. 
Aafjes, maar wil toch wat aan 
zijn eindspeltechniek gaan doen. 
J. Brandjes had een goed plan in 
zijn hoofd tegen N. Pepping maar 
gaf zijn loper zomaar weg waar-
na het hele plan in duigen viel. 
A. de Vries verloor door stikmat 
tegen de snelle H. Ebels junior.

Bakkum te sterk 
voor Vredeburg

de technieken en materialen die 
Nico gebruikt in binnen- en bui-
tenland en uiteraard is zijn ver-
haal doorspekt met beelden van 
spectaculaire vangsten. 

Wie deze avond wil bezoeken 
dient zich uiterlijk 10 december 
aan te melden bij de secretaris; 
bijvoorkeur met een email aan 
kees.bedeke@casema.nl (tele-
fonisch aanmelden tel. 0251-
651617 mag ook). Ook de hen-
gelaars van De Salamander, De 
Sander en van HSV Limmen zijn 
welkom.

Castricum - Na de vorige wed-
strijd hoopten de vissers van de 
Salamander op een goed ver-
volg, en dat kregen ze. 
Ondanks slechte weersvooruit-
zichten kwamen ongeveer 40 
leden vol vertrouwen naar het 
strand van Castricum. De wind 
viel mee en de regen kwam pas 
in het laatste uur.

Meteen bij de eerste inworpen 
werd er vis gevangen, grote bot-
ten en kleine gulletjes. Het was 
heel hard werken voor diege-
nen die veel vingen maar ze de-
den dat met plezier. Slechts een 
enkeling had het rustig met nul 
vissen. De grootste vis was een 
mooie gul van 48 cm.

Dagwinnaar werd Willem Olbers 
met 4.41m, tweede Sjaak Tessel 
met 3,75 en derde Hielke Boom-
sma met 3.45m. Jan Vonk werd 
zesde en staat nog steeds fier 
aan kop in de totaalstand.

Wie het leuk lijkt om als gastvis-
ser een keer mee te doen, kan 
contact na 17:00 uur contact op-
nemen met Cor Juffermans via 
0251-656479 of via info@onder-
lijnenvooropzee.nl.

Vis, vis en 
nog meer vis

Recordzege van He- 
lios op Stormvogels
Castricum - Afgelopen zon-
dag heeft Helios een historische 
overwinning behaald in sporthal 
de Bloemen. Nog nooit in het be-
staan van de korfbalclub maak-
te het eerste team in een com-
petitiewedstrijd 31 doelpunten. 
Het massaal opgekomen publiek 
genoot van de eerste tot laatste 
minuut van het fantastische spel 
van de Castricummers.
De absolute uitblinker in de 
wedstrijd was Koen Brakenhoff. 
Met zijn krachtige en overtui-
gende spel wist hij tien doelpun-
ten te scoren, een uitzonderlijke 
prestatie. 
Het hele team speelde een uit-
stekende wedstrijd. Het veld-
spel van Helios was snel en flit-
send, in beide vakken wisten de 
spelers elkaar blindelings te vin-
den. Stormvogels had de gehele 
wedstrijd totaal geen grip op het 
spel van de thuisploeg en speel-
de een kansloze wedstrijd.  
De bezoekers konden het tempo 
van Helios een kleine vijf minu-
ten bijhouden tot een stand van 
3-2. Daarna nam de thuisploeg 
heel vlot een voorsprong van 11-
5 en gingen beide ploegen de 

rust in met een stand van 15-7.
Na rust scoorde Helios in de eer-
ste twintig minuten tien doel-
punten op rij (25-7) en was het 
wachten op het moment waar-
op de grens van dertig treffers 
zou worden doorbroken. Twee 
minuten voor tijd was het zo-
ver met een prachtig schot van 
Frank Brakenhoff. Ton van Duijn 
bekroonde zijn goede spel met 
het laatste doelpunt en eindigde 
de wedstrijd in een unieke 31-13 
eindstand.
Coach Michiel van Halderen was 
bijzonder trots op het record. 
Hij waarschuwde echter met-
een voor overschatting. “Volgen-
de week spelen we de uitwed-
strijd tegen het zeer sterke Swift 
uit Amsterdam. Swift is vorig 
jaar gedegradeerd uit de tweede 
klasse en wil er alles aan doen 
om weer te promoveren. Deze 
wedstrijd is een echte testcase 
of de ploeg op mentaal gebied in 
staat is om van een topploeg te 
kunnen winnen.”
De wedstrijd van volgende week 
zondag vindt plaats in sporthal 
Zeeburg in Amsterdam. De aan-
vangstijd is 14.40 uur. 
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Nieuwe shirtsponsor voor 
kampioensteam Croonenburg
Castricum - De meiden van het 
kampioensteam van Croonen-
burg waren blij verrast toen er 

afgelopen zaterdag een splin-
ternieuwe outfit voor hun klaar 
lag in de kleedkamer van sport-

Limmen weet niet 
tot scoren te komen
Limmen - Na twee weken niet 
gevoetbald te hebben ging de 
wedstrijd Limmen - Saenden af-
gelopen zondag wel door. On-
danks het vele gevallen hemels-
water, kreeg het veld de goed-
keuring van zowel de consul als 
de scheidsrechter. Het was di-
rect duidelijk dat Saenden zich 
aangepast had aan Limmen en 
Limmen het spel liet maken, 
waarna Saenden zich richtte op 
de counter.

Zo ook in de 7e minuut. Door 
snel de diepe spits aan te spe-
len, kon deze doorkoppen en zo 
de linksbuiten 1-op-1 zetten met 
Limmen doelman Jesse Piscaer. 
Piscaer redde fantastisch. Di-
rect hierop probeerde René Hof 
met een afstandsschot de Sae-
nden doelman te testen. He-
laas belandde de bal op het dak 
van het doel. Limmen zette goed 
door en speelde verzorgd, waar-
bij het slechts een uitgespeelde 
kans kreeg. Hof werd middels 
een goede steekpass van Rens 

Min alleen voor de keeper gezet, 
echter zijn schot werd gepareerd 
door de keeper.
De 0-1 van Saenden kwam als 
een complete verrassing. Een 
vrije trap van Limmen ver op de 
helft van Saenden werd door 
de verdediging weggekopt en 
snel diepgespeeld. Zowel Sjoerd 
L’Abee als Cris Zomerdijk kon-
den de linksbuiten niet tegen-
houden, waarna deze koel bleef 
tegen Piscaer. Tot de rust kon 
Limmen niet door de verdediging 
van Saenden komen.

Na rust begon Limmen, met in-
vallers Harry Verduin en Bas Ad-
miraal, agressief en gepassi-
oneerd. Hof werd in het straf-
schopgebied onderuit gehaald, 
de scheidsrechter floot hiervoor, 
maar legde de bal niet op de stip, 
maar net een halve meter buiten 
het strafschopgebied. Terwijl Hof 
klaarstond om de vrije trap te ne-
men, ging Verduin tot twee keer 
toe neer doordat hij in zijn nek 
geslagen werd. De verder prima 

leidende scheidsrechter, zag de 
acties niet, terwijl hij zeker een 
kaart had moeten trekken. De 
vrije trap werd goed ingescho-
ten, maar de doelman wist de 
bal miraculeus via de lat uit het 
doel te houden. In de 60e mi-
nuut had Limmen op een gelij-
ke stand moeten komen. Uit een 
corner wist L’Abee de bal op het 
hoofd van Paul Zeeman te krij-
gen. Ondanks dat Zeeman een 
meter voor het doel stond, kop-
te hij over. In de 61e minuut ge-
beurde het onmogelijke. Een af-
standsschot van Saenden ver-
dween tot ieders verbazing ach-
ter Piscaer, 0-2. Limmen zette al-
les op alles, maar de bal mocht 
er kennelijk niet in. Verduin kop-
te, na een schitterende actie tus-
sen Hof en invaller Jeroen Veldt, 
in de handen van de keeper. In 
de 76e minuut werd Veldt door 
Jim Ruiter alleen voor de keeper 
gezet. De doelman was kansloos, 
maar de bal rol via de binnenzij-
de van de paal het veld weer in.

Dat het in de 92e minuut nog 0-
3 werd, was meer voor de vorm. 
De uitslag was zeer zeker geflat-
teerd, maar duidelijk is dat Lim-
men meer verdiende op basis 
van de tweede helft.

CSV blijft missen
Castricum - De Castricumse 
handballers ontvingen zaterdag-
avond de nog ongeslagen koplo-
per van de Hoofdklasse A Univé/
Achilles uit Apeldoorn . 
CSV doet het traditioneel goed 
tegen de kampioenskandidaat in 
eigen huis. En ook deze keer be-
gon CSV sterk en stond na drie 
minuten 2-1 voor. De Castricum-
se defensie hield goed stand te-
gen de aanvallende combinaties 
van de Apeldoornse ploeg. Toch 
troefden ze CSV af op de break 
en kwamen na 8 minuten op een 
3-4 voorsprong. CSV deed ze-
ker niet onder in de eerste helft 
voor Achilles en pakte opnieuw 
de leiding door afstandscho-
ten van de opbouwers. Het spel 
van Achilles speelde zich vooral 
af aan de rechterkant en kwam 
door doelpunten van hun rech-
terhoek en middenopbouwer in 
de 13e minuut weer op een 7-
7 gelijke stand. Pas in de 23ste 
minuut bracht de sterk spelende 
Jeroen Guit de Castricummers 

weer op voorsprong vanaf de 
cirkel. Achilles wist ook het net 
weer te vinden in deze fase en de 
stand wordt 9-9. Vervolgens liep 
Achilles uit na het benutten van 
twee penalties en twee snelle te-
genaanvallen. Ruststand: 11-13. 
Dezelfde mannen traden aan in 
de tweede helft bij CSV om de 
achterstand ongedaan te maken, 
maar na 10 minuten zat daar nog 
niet veel verandering in met 14-
17 op het bord. In de 16e minuut 
probeerde Xander Blankestein 
tevergeefs een break te verdedi-
gen en liep daarbij een doorge-
broken speler in de rug en kreeg 
terecht rood en een penalty te-
gen. Wegens commentaar op 
die beslissing ontving nog een 
CSV’er een tijdstraf. Met vier 
veldspelers twee minuten lang, 
besliste Achilles de wedstrijd. 
Eindstand: 21-28.
In de volgende thuiswedstrijd op 
12 december ontvangt CSV in 
sporthal de Bloemen Celeritas 
uit Bunnik, aanvang: 20:45 uur. 

hal de Bloemen. Marcel Kok van 
Marcel Kok Assurantiën & Hypo-
theken is de nieuwe shirtspon-
sor. Marcel is geen onbekende 
bij volleybalvereniging Croonen-
burg. Hij heeft jaren in het eer-
ste gespeeld en geeft nu training 
aan de jongens van Croonen-
burg. Hij vindt het leuk om met 
zijn bedrijf iets te betekenen voor 
Croonenburg. 
Hij heeft er jarenlang met veel 
plezier gespeeld en wil op deze 
wijze iets terug doen. Marcel is 
erg te spreken over het gevoer-
de jeugdbeleid bij Croonenburg. 
Hij vindt dat er een enthousias-
te club trainers en jeugdbege-
leiders zijn en wil zijn naam daar 
graag aan verbinden. Met al zijn 
volleybalervaring ziet hij dat het 
spelpeil van de jeugd behoorlijk 
vooruit gaat. Het is ook niet niets 
dat drie jeugdteams binnen twee 
jaar in de regionale klasse uitko-
men. 

Castricum - Op maandagmid-
dag kunnen belangstellenden 
terecht bij bridgeclub ‘Het Stet’ 
aan de Stetweg 41a. Er wordt in 
drie lijnen gespeeld. De C-lijn is 
ideaal voor de beginnende brid-
ger. De sfeer is ontspannen, ook 

Bridgen in ontspannen sfeer
al is het een competitie. Er kun-
nen nog vier paren geplaatst 
worden. Wie geen bridgepart-
ner heeft kan zich ook opgeven. 
Voor meer inlichtingen kan men 
terecht bij Marijke Rakké, tel. 
0251-657342.

Tweede ronde Puntencompetitie bij 
Judoclub Groefsema groot succes!
Limmen - Zondag 29 novem-
ber was bij Judoclub Groefsema 
de tweede ronde van de Punten-
competitie. 
Tijdens de puntencompetitie ju-
doot iedere judoka vier of vijf 
wedstrijden om zo ervaring op 
te doen met judowedstrijden. Tij-
dens de puntencompetitie staat 
het leren van de judoregels en 
het leren judoën van echte judo-
wedstrijden ook centraal. Tijdens 
de eerste ronde twee maanden 
geleden was het voor de mees-
te judoka’s de eerste keer dat ze 
meededen aan echte judowed-
strijden. Deze keer wisten de ju-

doka’s wat ze konden verwach-
ten. Aan de gezichten van de ju-
doka’s was te zien dat ze er ont-
zettend veel zin in hadden. 

Na een korte uitleg van de judo-
regels werden de judoka’s ver-
deeld over de matten en konden 
de wedstrijden beginnen. Iedere 
judoka kwam minimaal vier keer 
in actie op de judomat. De judo-
ka’s lieten verschillende tech-
nieken zien en wisten met keer- 
en kanteltechnieken hun tegen-
standers in een houdgreep te 
pakken. 
Het was te zien dat het niveau 

van de judoka’s stijgende is en 
dat iedereen op zijn eigen niveau 
wedstrijden tegen elkaar judoot. 

Na afloop van deze ronde van de 
puntencompetitie bleek dat Ka-
ne van Raalte & Bram Brantjes 
genoeg punten hadden verdiend 
voor hun witte tegel. 

Een aantal kinderen kwamen 
net een paar punten te kort voor 
de witte tegel en zullen deze te-
gel vast de volgende ronde gaan 
verdienen, de volgende ronde 
van de puntencompetitie is op 7 
februari.

Biljartvereniging WIK
Wim Baltus scoort met 
6.93 in 18 beurten
Castricum - Met grote stappen, 
oftewel flinke series, joeg Wim 
Baltus zijn moyenne van 6.93 
op naar zijn 111 caramboles. En 
dat was voor de drommel geen 
slechte avond voor hem. 18 pun-
ten haal je in zijn klasse niet zo-
maar, dan moet je wel van goe-
de huize komen. Maar dat heeft 
Wim in zijn gloriejaren al eerder 
bewezen.
“Hij mag ‘m van mij uitmaken”, 
zei tegenstander Cor Stroet, toen 
hij na zijn 15de en 16de beurt 
met een serie van 7 en 2 op 41 
van de 48 stond. “Dan zit ik goed 
met mijn gemiddelde,” vervolgde 
Cor. Prompt deed Wim dat ook, 
waardoor Cor er 16 punten be-
ter van werd.
Een partij van hoog gehalte was 
eveneens weggelegd voor Kees 
Baars en Siem Bakkum. Aanvan-
kelijk leek het erop dat Kees na 
een serie van 32 over Siem heen 
zou walsen, want er volgde on-
der anderen nog een serie van 

11 en 10. Maar na een matig be-
gin draaide Siem de gashandle 
open en spurtte met flinke series 
in 18 beurten naar de eindstreep. 
Dat verraste Kees toch enigszins, 
maar was zeer content met 5.27 
en 15 punten. Voor Siem de eer 
van de partij met 3.77 en 16 pun-
ten.

Peter Ent pakte 14 punten voor 
een prima gemiddelde van 2.23 
tegen Ferry van Gennip. Maar 
met 0.85, goed voor 12 punten, 
verzwakte dat toch niet de kop-
positie van Ferry. Jan van der 
Zon liet zich niet verschalken 
door Jaap Frans. Dat had hij te 
danken aan de slotserie van 12 
waarmee Jan net even eerder de 
finish bereikte dan Jaap. Door 
vier missers achter elkaar kwam 
Jaap tot 11 punten.
De drie laatste elfpunters wer-
den verdiend door Gerard de 
Zeeuw, Peter Groenendal en Piet 
Liefting.

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar info@castricummer.nl
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Spectaculaire start van 
Harm Regts bij ‘t Stetje
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond is biljartvereniging ’t Ste-
tje weer begonnen met twee 
complete roosters. Harm Reg-
ts had een overweldigende start 
in zijn eerste partij tegen Jaap de 
Boer. Hij maakte deze uit in ne-
gen beurten, met een hoogste 
serie van zeven caramboles en 
vergaarde meteen 27 wedstrijd-
punten. De tweede partij werd 
ook door Harm gewonnen van 
Hein Huijser wat hem weer 10 
punten opleverde.

Ook Siem Groentjes ging als een 
speer en versloeg Cees Brou-
wer in 11 beurten wat hem maar 
liefst 22 punten opleverde. Zijn 
tweede partij was wel iets min-
der maar hij scoorde toch acht 
punten waardoor zijn totaal op 
30 komt. Stephan Castricum 
sprokkelde in zijn twee partijen 
27 punten bijeen waardoor hij op 

de derde plaats belandt. Jos Hes 
staat op de vierde plaats door 
zijn twee overwinningen deze 
avond met 26 punten.
Het gekke van dit spelletje is 
dat op de vijfde plaats Henk Re-
vers staat die weliswaar twee-
maal verloor maar toch 24 pun-
ten scoorde. Zijn eerst partij te-
gen Stephan Casticum werd 
in 15 beurten beëindigd, maar 
Henk had een carambole te kort 
maar scoorde wel 15 wedstrijd-
punten door zijn goede moyen-
ne. Ook zijn tweede partij ging 
zo, hij werd door Jan v.d. Kerk-
hof verslagen. Hier had hij drie 
caramboles te kort en haalde 
weer punten en zodoende staat 
Henk nu op de vijfde plaats met 
24 punten.

Het was voor sommige spelers 
een prima start van nog een lang 
seizoen!

De Wijker Toren 3 ontsnapt!
Castricum - De wedstrijd van 
het tweede team tegen, koploper 
na twee ronden, De Wijker Toren 
3 is geëindigd in een gelijkspel 
en daarmee kwamen de scha-
kers uit Beverwijk goed weg, 
want een nederlaag lag voor de 
hand gezien de goede stellingen 
van de Castricummers.
Egbert Kooiman was als eerste 
klaar en boekte een mooie over-
winning. Hij rocheerde lang met 
wit en zijn aanval op de zwarte 
koningsstelling was van door-
slaggevende kracht.
Piet van Wonderen speelde, 
met wit, tegen een oude beken-
de: Ton Morcus speelde vroeger 
voor Vredeburg, De Waagtoren 
en daarna voor Bakkum.
Ton speelde het Marchall gam-
biet na een Spaanse opening. Hij 
was verrast door de witte zet Ld5 
en offerde twee stukken voor 
een aanval, die niet doorsloeg. 
Met zijn pionnen op de konings-

vleugel probeerde hij tevergeefs 
tegenspel te krijgen.
Willem Pool maakte een fout in 
het middenspel en moest opge-
ven toen de witte aanval van be-
slissende kracht was. “Het was 
niet nodig geweest…” mopper-
de Willem na afloop.
Hidde Brugman kwam achter 
de zwarte stukken in tijdnood, 
moest pionnen inleveren en was 
niet bestand tegen de sterke wit-
te torens. Tussenstand 2-2.
Hans Schagen leek, met wit, 
het betere van het spel te heb-
ben, maar moest toezien hoe 
zwart zich herstelde en het eind-
spel naar zijn hand zette. Wou-
ter Beerse speelde opnieuw een 
goede partij met zwart. Zijn op-
ponent rocheerde lang en viel 
aan op de koningsvleugel. Wou-
ter counterde op de damevleu-
gel met een tegenaanval. Toen 
wit zich vergiste, pakte Wouter 
een paard mee en leek op de 

Erelidmaatschap 
voor Tonny Hendriks

Bakkum - Tijdens de onlangs 
gehouden najaarsledenverga-
dering van Tennisclub Bakkum 
werd haar voorzitter Tonny Hen-
driks in het zonnetje gezet. Niet 
alleen het erelidmaatschap van 

de vereniging is haar toegekend, 
ook kreeg ze uit handen van de 
vicevoorzitter van het district 
Noord-Holland  Noord van de 
KNLTB een oorkonde uitgereikt  
als dank voor haar grote inzet en 
verdienste gedurende 35 jaar als 
bestuurs- en commissielid van 
TC Bakkum.
Tonny Hendriks is al sinds 1974 
actief voor de club. In vele com-
missies heeft ze haar steen-
tje bijgedragen. Sinds 1998 is 
zij voorzitter en in die periode is 
er, onder haar enthousiasmeren-
de leiding, veel werk verzet door 
de clubleden. Zij treedt op als 
vraagbaak, zij is de motor ach-
ter de beleidsplannen en de ver-
nieuwde statuten en huishoude-
lijk reglement, zij is de centra-
le spil in het neerzetten van een 
gezond financiële vereniging. 
Als een modern manager in deze 
roerige tijd van veranderingen in 
de maatschappij, nieuwe wetge-
ving, inspraak enzovoort heeft zij 

TC Bakkum weten te leiden naar 
een gezonde en bloeiende ver-
eniging.
Tonny is van alles op de hoog-
te; het was dan ook voor het be-
stuur een hele klus om deze ac-
ties voor haar geheim te hou-
den en wel alle leden te infor-
meren. Dat er zelfs meer leden 
dan gebruikelijk op de vergade-
ring aanwezig waren viel wel op 
maar werd geweten aan de aan-
gekondigde wijnproeverij na af-
loop. Haar reactie toen een van 
de bestuursleden onverwacht 
het woord nam en haar begon 
toe te spreken was typerend: “Ik 
wist hier niets van!”. Een over-
weldigend applaus van de leden 
complementeerde het geheel. 
Tonny Hendriks is al gepensio-
neerd, maar haar talenten gin-
gen niet met pensioen! Van haar 
maatschappelijke betrokkenheid 
en haar wil iets te betekenen 
voor de ander heeft de vereni-
ging dankbaar gebruik gemaakt 
en ze zal dat ook nog lang blijven 
doen. Tonny zal in maart 2010 
het voorzitterschap overdragen 
aan jong talent. Zij heeft wel te 
kennen gegeven voor de vereni-
ging klusjes te blijven doen. 

overwinning af te gaan. Zijn Pe5, 
waar Pc5 beter was, leverde bo-
vendien een pion op. 
Wit vocht voor wat hij waard was 
en toen Wouter blunderde, was 
het in één zet bekeken en ging 
hij plots mat op d7! Een onver-
wachte nederlaag…
Met nog twee partijen te gaan 
stond Castricum 2 plots met 2-
4 achter!
Mark Min speelde een partij met 
wisselende kansen. Hij was zelf 
totaal niet tevreden over het ‘ni-
veau’ van zijn spel, maar won uit-
eindelijk een gelijkstaand eind-
spel toen zijn opponent door zijn 
vlag ging. Han Kemperink, met 
wit, speelde secuur en wist gaan-
deweg twee pionnen te winnen. 
Tegen twee actieve witte torens 
en twee verbonden vrijpionnen 
ondersteund door de koning op 
de damevleugel kon zwart maar 
weinig beginnen. Rustig speelde 
Han de partij naar winst uit. 
Zo werd het toch nog 4-4 en is 
Han topscorer van het team.

Sprekers stelen de show op 
thema-avond Vrienden van FCC

Castricum - Dat voetbal veel en 
veel meer is dan een bal en een 
doel bleek al uit de voordracht 
van Aloys Wijnker, hoofd oplei-
dingen AZ (foto). “Bij AZ wer-

ken wij met een spelersontwik-
kelingsprogramma. Het gaat er-
om de spelers bewust te ma-
ken. Wat gaat goed en wat gaat 
minder goed? De ouders spe-
len daarin een cruciale rol. En 
natuurlijk de amateurclubs die 
wij helpen met het opzetten 
van een goede jeugdopleiding. 
Want daar begint het verhaal dat 
moet eindigen in het eerste van 
AZ of Barcelona.” “Bij FC Cas-
tricum gaat het om voor elkaar, 
maar vooral met elkaar,” vertel-
de Rob Kramer, hoofd jeugdop-
leidingen. “Het is onze doelstel-
ling dat kinderen met plezier op 
hun eigen niveau voetballen en 

dat ons eerste zo hoog mogelijk 
speelt met zelf opgeleide spelers. 
Maar het allerbelangrijkste is dat 
wij onze 532 jeugdleden helpen 
op weg naar volwassenheid.” 
De presentatie van Jan Mienes 
werd de kers op de taart.  “Kin-
deren zitten de hele dag voor de 
computer. Als zij dan naar het 
voetbalveld komen, moeten die 
emoties eruit. Wat zie je dan? 
Dat kinderen niet luisteren is 
niet het probleem. Dat is teveel 
praten.” “Ik vond het geweldig”, 
sloot Herald Kornblum, voorzit-
ter van de Vrienden, af. “De kan-
tine zat helemaal vol. Met deze 
avond hebben wij een steentje 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de jeugd. Dat is het allerbe-
langrijkste want de jeugd is on-
ze toekomst.” 
(Foto: Han de Swart)

Danspaar finalisten op 
de Gooiland Trophy
Castricum - Voor het Castri-
cumse danspaar Maurice Phi-
lipoom en Marieke van Londen 
stond vorige week zondag weer 
de jaarlijkse Gooiland Trophy op 
de agenda. De gehele dag stond 
weer in het teken van zowel de 
Latijns-Amerikaanse dansen 
als de Ballroom dansen. Wa-
ren Maurice en Marieke vorige 
week nog 3e geworden op de 
Grand Prix d’Almere, nu moesten 
zij hun beste beentje voor zetten 
om ook nu weer een goed resul-
taat neer te zetten.
Nadat Maurice en Marieke al-
le voorrondes moeiteloos wisten 
door te komen, plaatsten de Cas-
tricummers zich in de grote fina-

le. In deze finale moesten alle fi-
nalisten zich individueel presen-
teren met een soort demonstra-
tie-dans aan de aanwezige jury, 
welke allen bestonden uit (oud) 
kampioenen.
Na een zinderende finale te heb-
ben gedanst, wisten Maurice en 
Marieke uiteindelijk een mooie 
4e plaats te behalen en ontvin-
gen zij een bokaal.

Nu gaat het Castricumse 
danspaar zich concentreren op 
het volgende kampioenschap 
dat plaatsvindt op 13 decem-
ber in Dalfsen. Daar zal dan wor-
den gestreden om de Christmas 
Challenge Trophy.
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Afzwemmers november
Castricum - Op dinsdag- en 
woensdagochtend wordt er ou-
der- en kindzwemmen gegeven 
in zwembad de Witte Brug. En in 
die lessen worden vaardigheden 
voor kinderen van nul tot vier 
jaar geoefend en een paar keer 
per jaar wordt er tijdens de les 
voor verschillende diploma’s af-
gezwommen. Op dinsdagoch-
tend 3 november heeft Mees 
de Wildt Teddyberen Zilver ge-
haald en Joeke Kavsek en Nina 
Lammers Teddyberen Goud. Britt 
Herber, Marit Herber, Noa Rijs, 
Roos Schornagel, Sanne Smit en 
Sacha Verberne hebben als eer-
sten, in zwembad de Witte Brug, 
voor Jip 1 afgezwommen. Bij de 
zwemlessen voor A is men na de 
zomervakantie met Jip gestart. 
Jip is een nijlpaard, dat zwem-
men leert en alle vaardigheden 
worden in stapjes aangeleerd, 
geoefend, getoetst en beloond 
met een sticker. In het voortra-
ject voor het A-diploma kun-
nen de jonge kinderen tot vier 
jaar ook Jip-diploma’s halen en 
om één lijn en één systeem aan 
te houden, zijn ze bij de baby’s, 
peuters en kleuters van de Ted-
dyberen-diploma’s overgestapt 
naar de  Jip-diploma’s.
4 november was het afzwemmen 
voor Zwemvaardigheid 1, 2 of 3. 
Voor Zwemvaardigheid 1 heb-
ben Bas Bruijnis, Julie Post, Ma-
jlen Welzenbagh, Wesley Zand-
bergen en Janique Ziedses des 
Plantes hun prestaties laten zien. 
De vervolgeisen voor Zwemvaar-
digheid 2 werden goed afgelegd 
door Marijn van Gennip en Sil 
Kuijs en voor Zwemvaardigheid 
3 door Rosa Koopman. 
Op 11 november is er door 30 
kandidaten voor het eerste 
zwemdiploma afgezwommen en 
hebben Tristan Aker, Isabel van 

Baar, Wessel Been, Scott Blok, 
Yaël Born, Nadine Dijk, Kim El-
ders, Sven Geerlings, Joep Glo-
rie, Jasper Grandiek, Thijs Groen, 
Sytze van der Heijde, Florian 
Heydeman, Ivana van der Horst, 
Mart Jacobs, Mathijs Kloprog-
ge, Demi Knaapen, Simon van 
der Kolk, Patick Kools, Caine 
Lammers, Bryan Lute, Koen Lu-
te, Lucas Maij, Shevon Mc Gar-
ry, Fien van Oijen, Eda Sadun, 
Jeroen Schoon, Naomie Stengs, 
Sverre Tijsen en Isabella de Wit 
met goed gevolg alle eisen voor 
het A-diploma afgelegd en laten 
zien aan al hun supporters.
Op 18 november hebben 27 kan-
didaten voor het B-diploma af-
gezwommen. Dit zijn: Abdikamil 
Abdullahi, Mick Arends, Jesse 
Beijer, Lynn Borst, Minke Bout-
hoorn, Auke Buchel, Iris Cor-
stanje, Ruben Dijk, Isabel Don-
kersloot, Savan Doornink, Ez-
ra Frenkelfrank, Jens Glerum, 
Maud van de Graaf, Rick de 
Groot, Juliëtte van Hall, Arthur 
van der Himst, Titia Koppe, Joep 
Kornblum, Anouk Leijstra. Sanne 
Louwe, Nick Monteban, Pleun 
Nederpal, Emma Olgers,  Ma-
non Veldt, Sven Zonneveld, Kim 
Zuurbier en de jarige Andele de 
Zwart.
Op 19 november heeft Michel-
le Vasquez tijdens de zwemles 
voor volwassenen afgezwom-
men voor B. Op 25 november is 
er door zeven kandidaten afge-
zwommen voor het C-diploma. 
Floor van Berkum, Bart Groen, 
Meike Groot, Joyce Jager, Yara 
ter Laare, Marit de Vries en Mar-
cello de Wit hadden het hele bad 
voor zich en alle aandacht was 
voor hun goede zwemprestaties.
En op de laatste dag van novem-
ber heeft Gertjan Teeling voor 
zijn B-diploma afgezwommen.

Eenvoudige overwinning 
Vitesse ´22 bij Velsen
Castricum – Zonder sterkhou-
ders Lennert Beentjes en Rob 
Touber moest Vitesse ’22 het op-
nemen tegen Velsen uit Drie-
huis. Een wedstrijd die gewon-
nen moest worden door de Cas-
tricummers, aangezien de thuis-
ploeg met vijf punten onderaan 
stond. In een eenzijdige wed-
strijd werd dan ook in de twee-
de helft eenvoudig afstand ge-
nomen van Velsen.
Vitesse begon sterk aan de wed-
strijd. Het had veelvuldig balbe-

zit en wist telkens met een goede 
opbouw de vrije man te vinden. 
Robin Bakker kon een paar keer 
met zijn rushes gevaarlijk wor-
den, maar tot gevaarlijke doel-
pogingen kwam het niet. Na die 
openingsfase werd het wat on-
nauwkeuriger bij de bezoekers. 
De passing was slordig, waar-
door Velsen er een paar keer 
snel kon uitkomen. Toch wist Vi-
tesse in die fase te scoren. Milo 
Cremers stoomde op vanaf eigen 
helft, waarna hij het vanaf een 

meter of 35 probeerde. De bal 
zeilde schitterend in de kruising: 
0-1. Daarna bleven de slordig-
heden in het spel van de Vites-
senaren, waarbij door dom bal-
verlies Velsen-spits Van Duinen 
alleen voor doelman Koekkoek 
verscheen. De ervaren sluitpost 
redde bekwaam, waardoor men 
ging rusten met een 0-1 stand.
De tweede helft zag een greti-
ger Vitesse. Robin Bakker wist 
door de verdediging heen te 
snijden en gaf Mark Kokkelko-
ren de kans om de score uit te 
breiden. Hij faalde niet: 0-2. Een 
paar minuten later was het Bak-
ker zelf die met een knappe actie 
de defensie zoek speelde, waar-
na hij verwoestend uithaalde: 0-
3. Zo was de wedstrijd beslist en 
zakte het tempo van de wedstrijd 
flink. Er kwam meer ruimte voor 
beide partijen, waar Kokkelkoren 
opnieuw van kon profiteren door 
de 0-4 aan te tekenen. Kokkel-
koren werd kort daarna gewis-
seld, zodat A-junior Menno Pe-
ters zijn debuut kon maken in 
het eerste elftal. Na een goede 
aanval kwam Peters alleen voor 
keeper Snijders, waarna hij hem 
omspeelde en koelbloedig af-
rondde: 0-5. Een goede overwin-
ning voor de blauw-zwarten, die 
het volgende week thuis zullen 
opnemen tegen nummer acht 
Zilvermeeuwen.

Vitesse ’22 E1 verdedigt de Cas- 
tricumse kleuren in Noord-Holland
Castricum - Zondag 20 decem-
ber zal de E1 van Vitesse, op 
het hoofd (kunstgras)veld van 
het Kras Stadion van FC Volen-
dam, de 8ste finale spelen van de 
Deen Cup 2009-2010. Na eerder 
in de voorronde met 4–0 van de 
E1 van vv Assendelft te hebben 
gewonnen, wacht nu een wed-
strijd tegen de E1 van De Zou-
aven (inderdaad het team waar 
de gebroeders De Boer ooit hun 

voetbal carrière begonnen). De 
wedstrijd wordt om 12.30 uur 
gespeeld, voorafgaand aan de 
Jupiler League wedstrijd FC Vo-
lendam – Telstar. 
De Deen Cup is een initiatief van 
Deen Supermarkten en FC Vo-
lendam en is bedoeld voor E-
teams uit Noord-Holland. Er strij-
den 32 teams om de toernooi-
winst in wedstrijden van 25 mi-
nuten. Vooraf worden per team 

drie penalty’s genomen, waarbij, 
in geval van gelijke (wedstrijd) 
eindstand, het team wint die met 
penalty nemen het meest heeft 
gescoord.  

Als Vitesse 22 E1 wint, wacht er 
vervolgens in maart 2010, we-
derom te Volendam, een kwart-
finale wedstrijd tegen een vol-
gende Noord-Hollandse tegen-
stander. 
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Showdance bij Mariz.nu
Castricum - Vanaf 8 decem-
ber begint het nieuwe blok van 
12 lessen bij Mariz.nu. Voor ie-
dereen is er wel wat te doen, van 
Zumba tot 
kleuterdans, 
van Show-
dance tot 
Breakdance 
en natuur-
lijk HipHop/
Streetdance.
Het team 
van leraren 
is op dit mo-
ment hard 
bezig om de 
e i n d v o o r -
stelling van 
het eerste 
blok voor te 
bereiden en 
gaat vanaf 
8 december 
weer van start met hele nieuwe 
dansen.

Nieuw dit blok is Showdan-
ce voor leerlingen van de basis-
school. In deze leeftijdscatego-
rie zijn de leerlingen van Mariz 

dit jaar Ne-
d e r l a n d s 
kampioen 
geworden. 
Een nieu-
we groep 
begint van-
af 9 de-
cember op 
de woens-
dagmiddag 
17.15 uur. 
Mariz is net 
terug van 
het We-
reldkampi-
oenschap 
Showdan-
ce waar ze 
ge ju reerd 

heeft, en zit weer boordevol 
nieuwe ideeën. 

Voor de nog jongere leerlingen 
heeft Mariz de Kleuterdans. Niet 
alleen maar bewegen en impro-
visatie, maar daadwerkelijk wer-
ken aan motoriek en muzikaliteit 
staan hierbij voorop. En natuur-
lijk met de hipste liedjes!
Ook alle HipHop en Breakdan-
celessen gaan weer van start. 
Mariz heeft diverse leerlingen 
en groepen die op landelijk ni-
veau wedstrijden dansen. Naast 
de recreatieve clubs bestaat de 
mogelijkheid om geselecteerd te 
worden voor selectiegroepen die 
hard trainen voor optredens en 
wedstrijden
Zumba blijft natuurlijk ook ge-
woon doorgaan. Per les kan in-
gestapt worden en de eerste les 
is een gratis proefles. Mariz han-
teert geen inschrijfgeld en werkt 
bij Zumba met 10-ritten kaar-
ten, waardoor men alleen be-
taalt voor daadwerkelijk gevolg-
de lessen.
Voor meer info: www.mariz.nu, 
email naar info@mariz.nu of bel 
0653192461.
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Brons en zilver voor TIOS
Limmen - Vorige week zaterdag 
turnden de meisjes van sportver-
eniging TIOS hun eerste com-
petitiewedstrijd in Beverwijk. In 
de eerste wedstrijd kwamen de 
jongste meisjes en de jeugd-
meisjes op de vloer. Teun Rom-
mel, Irene Molenaar en Mei-lin 
Bakker. De sprong ging hun uit-
stekend af, Mei-lin scoorde zelfs 
een 13.40! Ook de vloer deed 
Mei-lin heel netjes en zij eindig-
de op de 10e plaats. Teun ein-
digde met de brugoefening op 
de 11e plaats. Irene belanddei 

op de balk op de 8e plaats. Heel 
fraai was de vloeroefening van 
Lotte Koot van de jeugdmeis-
jes waarmee ze op de 10e plaats 
belandde. Voor Amy zat het al-
lemaal niet zo mee op de brug 
en de balk. Zij moest genoegen 
nemen met de 21e plaats. Balk 
was ook niet het sterkste onder-
deel van Nina Burgering, maar zij 
scoorde hoog op vloer en brug. 
Deze cijfers brachten haar op de 
8e positie. Een medaille was er 
voor Han Ying Min. Hoge sco-
res voor balk en vloer zorgden 

ervoor dat zij het bronzen me-
taal in ontvangst mocht nemen. 
In de 2e wedstrijd was het Ben-
te Knijnenberg die er met het zil-
ver vandoor ging mede door een 
monsterscore op brug. Susanne 
de Jong deed het goed op brug 
en balk en belandde op de ze-
vende plek. Aisha Valkering zat 
daar vlak achter met een gewel-
dige prestatie op sprong. Mar-
lu v.d. Linden en Daniëlle Dam, 
beiden juniorenturnsters, grepen 
net naast de medailleplaatsen. 
Marlu werd zesde en Daniël-
le zevende. Joyce Schouten had 
pech op de brug en belandde op 
de 22e plaats. Joyce Rijs kon nog 
net op tijd de hoge ligger berei-
ken en eindigde als 20e. Chantal 
Baltus had een hele mooie over-
slag over de kast en werd 15e op 
de ranglijst. Lisa Hoeben beland-
de op de 7e plaats. Brons was er 
voor Maaike Knijnenberg. Door 
goede oefeningen op brug en 
balk eindigde ze als vierde in het 
klassement. De volgende wed-
strijd is op 17 januari in Bever-
wijk.

VIOS turnsters openen 
seizoen met medailles
Castricum - Op zaterdag en 
zondag 21 en 22 november heb-
ben de selectieturnsters van VI-
OS hun eerste competitiewed-
strijd van dit seizoen geturnd in 
Beverwijk. Er werd voor het eerst 
volgens het nieuwe, internatio-
naal doorgevoerde jurysysteem 
gejureerd.
In de categorie instap niveau 10 
turnden Gaby van Burgel, Patri-
ce Brakenhoff, Nicole v.d. Toorn 
en Stijne de Winter. Gaby turn-
de op alle vier de toestellen zeer 
goed en won het goud! Patri-
ce werd 8e, Nicole 11e en Stij-
ne 15e. Bij de pupillen I niveau 
10 turnde Alyssia Böger. Zij haal-
de haar hoogste score op brug 
en werd 13e. Bij de pupillen II ni-
veau 8 turnden Eva Kalshoven, 
Nina Koene en Emma Schipper. 
Ook deze meiden lieten goede 
oefeningen zien, wat resulteerde 
in twee medailles: Eva werd 2e 
en Nina 3e. Emma eindigde op 
de 7e plaats. Bij de jeugd niveau 

8 turnden Anna de Boer, Deni-
se Meuldijk, Doris Brakenhoff 
en Judith Meijer. In een deelne-
mersveld van maarliefst 36 turn-
sters hielden zij zich goed staan-
de. Anna werd 9e, Denise ein-
digde daar vlak achter op de 11e 
plaats, Doris werd 22e en Ju-
dith 25e. Bij de junioren niveau 
7 turnden Bonnie Brakenhoff en 
Lisa Meuldijk. Zij werden 13e en 
14e. Bij de senioren turnde Ma-
nouk Rodenburg in niveau 6 en 
Marlous de Bruijne in niveau 5. 
Manouk turnde een goede wed-
strijd en liet vooral een knappe 
brugoefening zien. Zij werd 16e. 
Marlous turnde de sterren van 
de hemel in een sterk deelne-
mersveld. Het leverde haar een 
bronzen medaille op. De turn-
sters en trainsters van VIOS kun-
nen met trots terugkijken op een 
goede voorbereiding en eer-
ste wedstrijd. In januari zullen zij 
zich opnieuw meten in de twee-
de competitiewedstrijd.

Zwarte pieten op 
bezoek bij Vitesse’22!
Castricum - Wat was dat toch weer een leuk feest. Ondanks het 
slechte weer en alle afgelastingen kwamen alle mini-pupillen van Vi-
tesse naar de Puikman toe. In plaats van lekker buiten voetballen ston-
den de mini’s te swingen met zwarte Pieten die even later binnen kwa-
men. Na een kleine voetbalquiz kregen de mini-pupillen allemaal een 
mooie voetbal en gingen de pieten naar het volgend adres. Tot vol-
gend jaar!

Serena Stel derde in de 
finale van de Pietercup
Castricum - Afgelopen zater-
dag vond in het Pieter van den 
Hoogenband stadion te Eindho-
ven voor de tweede keer de Pie-
tercup plaats. Dit jaar zwommen 
de minioren 3 en 4 in het 25 me-
ter springbad. De minioren 5 en 

6 bij de jongens en minioren 5 en 
junioren 1 bij de meisjes startten 
in het 50 meterbad met elektro-
nische tijdwaarneming. Dit jaar 
werd er naast de jongens Pie-
tercup op de 100 vrij ook een fi-
nale 100 vrij door de meisjes ge-

zwommen. De in Castricum wo-
nende Kaylin en Serena Stel 
zwommen hier voor OEZA uit 
Heemskerk. Kaylin (01) kwam uit 
bij de meisjes 00/01. Haar eerste 
afstand was de 100 vrij en haar 
tijd van 1.34.77 was goed voor 
een pr. De 100 school volgde 
vrij snel en ging in 1.57.30. Sere-
na (98) uitkomend bij de meisjes 
99/98 startten ook op de 100 vrij 
met de intentie om bij de eerste 
8 te komen voor een finaleplaats. 
Er streden 50 meisjes voor een 
plaats in de finale. Serena  leg-
de de 100 meter af in 1.08.90 wat 
goed was voor de derde tijd. Een 
finaleplaats dus. Maar eerst nog 
de 100 rug waar ze op de zesde 
plaats kwam.
De finale van de 100 vrij werd la-
ter die dag gezwommen tijdens 
de finale van de Swimcup (de 
grote jongens). De finale was 
spannend. Serena had halver-
wege de achtste dus laatste tus-
sentijd maar na een goede in-
haalrace tikte ze als derde aan in 
1.09.17. De bekers werden door 
Pieter van den Hoogenband zelf 
uitgereikt.

Winst voor heren Meervogels
Akersloot - Afgelopen week 
speelden de heren van Meer-
vogels tegen het ervaren Scha-
gen. Meervogels had het laatste 
duel nog vers in het geheugen, 
dit was namelijk de bekerfinale 
die Meervogels gewonnen had 
met tien punten verschil. Vanaf 
het begin van de wedstrijd werd 
duidelijk dat de wedstrijd rede-
lijk gelijk opging. Met snel bal-
spel van Meervogels werden de 
kansen al snel gecreëerd. Scha-
gen hechtte veel waarde aan het 
verdedigen van de buitenste op-
bouwers waardoor er vooral ga-
ten vielen in het midden. De-
ze werden goed benut door on-
der andere Niels Beerta en Jel-
le Putter. Meervogels kon ech-
ter niet uitlopen doordat Scha-

gen in de aanval erg de tijd nam 
en probeerde hun ‘Reus’ Twan te 
lanceren vanaf de negen meter. 
De ruim twee meter lange speler 
van Schagen heeft mede daar-
door een groot aantal treffers op 
zijn naam staan. De ruststand 
bedroeg 16-16. In het begin van 
de tweede helft deed Meervo-
gels er veel aan om hun balspel 
op tempo te houden. 
Het was echter niet eenvoudig, 
want er werd in het begin met 
vier man gespeeld omdat twee 
man nog een tijdstraf moest uit-
zitten. Hierdoor kwam de thuis-
ploeg op een lichte achterstand.
Met snelle breaks vanuit de 
tweede lijn en de opbouwers 
werden de kansen aardig benut 
en wist Meervogels weer terug 

te komen. Jim Krom wist ook ge-
durende de wedstrijd op belang-
rijke momenten het net te vin-
den waardoor Meervogels in het 
laatste kwartier weer de over-
hand nam. De thuisploeg stond 
de laatste minuten twee pun-
ten voor op Schagen. Ze kre-
gen de wedstrijd echter niet ca-
deau want Schagen had wei-
nig ruimte nodig om een punt te 
pakken. Met een rode kaart voor 
een speler van Schagen werd de 
wedstrijd beslist en eindigde de 
wedstrijd met een score van 31-
28. 
Roel Pettinga heeft samen met 
zijn team weer een overwin-
ning behaald en staat boven-
aan in de poule. Het team komt 
steeds dichterbij de promotie 
naar Hoofdklasse, wat tevens 
hun doel is dit seizoen. 
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De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
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Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
2 december 2009

Adverteren in de 
gemeentegids
Uitgever FMR-Producties uit Den Hel-
der maakt ook komend jaar voor de 
gemeente de gemeentegids. De fraaie 
A4-gids met alle mogelijke informatie 
over de gemeente, de voorzieningen 
en dienstverlening in heel Castricum, 
verschijnt in mei 2010. ook bevat de 
gids het Burgerjaarverslag over 2009, 
het jaaroverzicht van de burgemeester. 
De gids wordt niet alleen huis-aan-huis 
verspreid; ook vele andere belangstel-
lenden en nieuwe inwoners ontvangen 
de gids. 
De uitgever benadert in de laatste 
maanden van 2009 bedrijven in Castri-
cum met de vraag of zij in de nieuwe 
- enige officiële - gids willen adverteren. 
De acquisitie wordt begeleid door een 
aanbevelingsbrief van het gemeentebe-
stuur. 
Voor wijziging van vermeldingen in de 
gids, en voor meer informatie over het 
adverteren in de gids, kunt contact op-
nemen met FMR, tel. (0223) 661425 of 
e-mailen naar: info@fmr-producties.nl .

Start vrijstellingsproce-
dure voor project ‘Klimop
Op de locatie van basisschool ‘De Klimop’ op de hoek van de Rooseveltlaan, Henri 
Dunantsingel en de Martin Luther Kinglaan in Castricum is een appartementencomplex 
gepland. Daarvoor is een bouwvergunning nodig en een vrijstelling op het bestem-
mingsplan. Als deze zijn verleend, kan de bouw van start van deze zo gewenste star-
terswoningen.

Kennemer Wonen heeft een aanvraag tot 
reguliere bouwvergunning 1e fase inge-
diend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze aanvraag is ingediend 
op 3 juni 2008. Het bouwplan voorziet in 
48 sociale koopappartementen in woning-
bouwcategorie 1 (tot € 158.500,-, prijspeil 
1-7-2008), en een (half)verdiepte parkeer-
garage voor 42 auto’s. De appartementen 
worden opgeleverd als Maatschappelijk 
Gebonden Eigendom (MGE).

Ter inzage 
Voor een bouwvergunning is een vrijstel-
lingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO 
noodzakelijk. Het ontwerp van deze vrijstel-
ling ligt vanaf 3 december 2009 gedurende  
zes weken ter inzage in de gemeentelijke 
locatie in Limmen. In deze periode kan een 
ieder een zienswijze schriftelijk of monde-
ling naar voren brengen. Zie hierover ver-
der onder ‘Officiële mededelingen”.

Vervolg
Het college weegt de ingediende zienswij-
zen mee bij het nemen van een besluit over 
het verlenen van de vrijstelling en het ver-
lenen van de bouwvergunning. 
Kennemer Wonen wil begin 2010 starten 
met de verkoop van deze 48 appartemen-
ten voor starters en streeft naar oplevering 
van de woningen voor de kerst van 2011.

Voorgeschiedenis
Het ontwerp van het gebouw kwam tot 
stand in samenspraak met bewoners die 

zich in 2007 tijdens bewonersbijeenkom-
sten konden uitspreken. Dat leidde tot de 
keus voor een compact gebouw met veel 
groen en water er omheen. FKG-architec-
ten ontwierp vervolgens een cirkelvormig 
gebouw met een ‘monumentaal karakter’. 
De gemeenteraad stelde op 7 februari 2008 
het Ruimtelijk Kader voor de locatie ‘Klimop’ 
vast. Dit Ruimtelijk Kader is het resultaat van 
de bewonersconsultatie en heeft vanaf don-
derdag 15 november 2007 zes weken ter 
inzage gelegen. Er is één inspraakreactie in-
gediend. Deze heeft niet geleid tot aanpas-
sing van het Ruimtelijk Kader.
De gemeente Castricum en Stichting Ken-
nemer Wonen sloten op 25 mei 2009 een 
samenwerkingsovereenkomst voor dit pro-
ject.

Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp kunt 
u vinden elders bij de gemeentelijke in-
formatie onder ‘Officiële mededelingen’ 
of op de website www.castricum.nl onder 
‘nieuwsberichten’ en onder ‘Projecten en 
plannen’ bij ‘Castricum Klimop: 48 starters-
woningen’.
Voor verdere informatie kunt u terecht 
bij de projectleider: dhr. M. Levering, tel. 
(0251) 661177.

WWW.CASTRICUM.NL

Uitvoering Kwaliteits-
impuls Economie in 
stroomversnelling
Het Project Kwaliteitsimpuls Economie 
Castricum is sinds de zomer van 2009 in 
een stroomversnelling geraakt. Diverse 
projecten die onder deze paraplu plaats-
vinden, verlopen succesvol, andere zijn 
inmiddels opgestart. Met de Kwaliteitsim-
puls wil de gemeente de bedrijvigheid in 
de gemeente bevorderen. Op de website 
(button ‘Actueel en nieuws > Nieuwsbe-
richten’ en button ‘Bedrijven’) leest u over 
de voortgang van de diverse deelprojec-
ten.

Commissie
Bezwaarschriften
Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting op don-
derdag 10 december 2009 vanaf 19.30 
uur in het Clusius College in Castricum. Zie 
voor meer info www.castricum.nl>actueel 
en agenda>bestuurlijke agenda. 



Agenda
Raadsplein
3 december 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Structuurvisie herontwikkeling Duin en Bosch in Castricum
19:30 - 20:00 Legesverordening en tarieventabel en Verordening Gemeentelijke 
Basisadministratie Persoonsgegevens
20:00 - 20:30 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

1. Formaliseren straatnamen en delegatiebesluit bevoegdheid vast-
stellen straatnamen

2. Delegatiebesluit projectbesluit, grondexploitatieplan en buiten 
toepassing verklaren beheersverordening 2009 

3a Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 19 november 2009
3b Lijst van ingekomen stukken
3c Lijst ter inzage gelegde informatie
3d Lijst van toezeggingen en moties
3e Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

20:30 - 21:00 Diverse moties/initiatiefvoorstellen
1. Motie (GroenLinks en CKenG) inzake intrekken bezuinigingen ou-

derenwerk
2. Initiatiefvoorstel (GroenLinks, PvdA, CKenG, De VrijeLijst, Fractie 

Glass) inzake Verordening WMO
3. Motie CKenG mbt wijziging bouwverordening

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:30 Discussienota onderzoeksopdracht strand

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Verordening Rioolheffing 2010
b. Structuurvisie Duin en Bosch: bekrachtiging geheimhouding 

vertrouwelijke bijlage inzake grondexploitatie (ovb uitkomsten 
carrousel)

c. Legesverordening en tarieventabel (ovb uitkomsten carrousel)
d. Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgege-

vens (ovb uitkomsten carrousel)
e. Formaliseren straatnamen in verband met Basis Administratie 

Gebouwen (ovb uitkomsten carrousel)
f. Delegatiebesluit projectbesluit kleine bestemmingsplannen (ovb 

uitkomsten carrousel)
g. Motie (GroenLinks en CKenG) inzake intrekken bezuinigingen 

ouderenwerk (ovb uitkomsten carrousel)
h. Initiatiefvoorstel (GroenLinks, PvdA, CKenG, De VrijeLijst, Frac-

tie Glass) inzake Verordening WMO (ovb uitkomsten carrousel)
i. Motie CKenG mbt wijziging bouwverordening (ovb uitkomsten 

carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr  L. van Heezik ( 0251) 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezikr@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.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten
op 10 december 2009
Tijd	 Onderwerp
19.30 - 20.15 Toelichting rekenkamer op onderzoek naar Sportbeleid
20:15 - 21:45 Evaluatie/Actualisatie Buiten Gewoon Castricum
22:00 - 23:00 Voortgangsrapportage Zandzoom / verlenging WVG (besloten)

Staat uw vereniging al in de gemeentegids?
De voorbereidingen voor de gemeentegids 
2010-2011, die verschijnt in mei 2010, 
zijn in gang gezet. De gids bevat weer een 
Cultuur- en Sportwijzer. De gemeente wil 
op deze manier haar inwoners informeren 
over de vele mogelijkheden op het gebied 
van cultuur en sport in Castricum.
In de Cultuurwijzer en Sportwijzer krijgen 
de Castricumse verenigingen de mogelijk-
heid zichzelf te presenteren. Verenigingen 
kunnen kosteloos informatie (maximaal 

100 tot 150 woorden) over de vereniging 
aan leveren. Ook wordt het aanleveren 
van leuke foto’s zeer op prijs gesteld. Deze 
moeten minimaal 1mb en maximaal 2mb 
groot zijn. 

Cultuurwijzer: Inge Kerssens, tel. (0251) 
661 393 (di. en wo.) of cultuurwijzer@cas-
tricum.nl
Sportwijzer: Sebastiaan Huijs, tel. (0251) 
661 322 of sportwijzer@castricum.nl

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
171109	 Oude Haarlemmerweg in Castricum (kad.

H331/H332)
Het plaatsen van een clubgebouw op het 
volkstuinencomplex

181109	 Hoocamp in Akersloot
Het kappen van 2 wilgen t.b.v. de herinrich-
ting

	 Verdistraat in Akersloot
Het kappen van 3 elzen i.v.m. wortelopdruk

191109	 Braveld in Castricum
Het kappen van 1 berk

	 ‘t Korteland in Castricum
Het kappen van 7 populieren i.v.m. gevaar 
voor schooljeugd

	 Walingstuin in Castricum (langs fietspad)
Het kappen van 2 populieren i.v.m. takbreuk

231109	 Eerste Groenelaan 93 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Prins Hendrikstraat 23 in Castricum
Het plaatsen van een kap op de garage

241109	 Händelstraat 15 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel

	 Kemphaan 11 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

251109	 Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot
Het vernieuwen van de botenkraan

271109	 Dorpsstraat 65 in Castricum
Het slopen van diverse interne tussenwanden, 
plafonds etc.

	 Wielewaal 26 in Castricum
Het plaatsen van een berging

	 Prinses Irenestraat 30 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

	 Eerste Groenelaan 131 in Castricum
Het wijzigen van de voorgevel

	 Stationsweg 21 in Castricum
Het wijzigen van de achtergevel en het plaat-
sen van een luifel.

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 december 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Rosa Spierstraat 35 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Pinksterbloem 8 in Castricum
Het gedeeltelijk vergroten van de woning

Het water nabij Zeeweg in Castricum (sectie F, nr. 4)
Het realiseren van een aanlegsteiger t.b.v. van 
een kanovoorziening

Het water nabij Geesterweg 1a in Akersloot (sectie F,
nr. 41)
Het realiseren van een aanlegsteiger t.b.v. van 
een kanovoorziening

Het water nabij Boekel 23 in Akersloot (sectie I, nr.
189)
Het realiseren van een aanlegsteiger t.b.v. van 
een kanovoorziening

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

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



Bouwvergunningen met ontheffing
251109	 Mozartlaan 14 in Akersloot
	 Het uitbreiden van de woning

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251,
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

Bouwvergunningen
271109	 Uitgeesterweg 10 in Limmen
	 Het bouwen van een woning

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

StandplaatSvergunning (apv)
Standplaatsvergunning onderzoekswagen borstkanker
(23-11-2009)
Aan Systolé Mobile Medical Services is voor de periode
van 1 december 2009 t/m 31 januari 2010 vergunning
verleend voor een standplaats voor een mobiele onder-
zoekswagen voor een bevolkingsonderzoek naar borst-
kanker op de volgende locaties: kern Akersloot op het
parkeerterrein sporthal De Lelie; kern Limmen op het

parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Dussel-
dorperweg.

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

vrijStelling ex artikel 19 lid 2 wro
en Bouwvergunning 1e faSe project
‘klimop’ met 48 appartementen en
een (half)verdiepte parkeergarage op
de hoek van de rooSeveltlaan, henri
dunantSingel en de martin luther
kinglaan in caStricum
Burgemeester & Wethouders van Castricum maken be-
kend dat zij voornemens zijn om medewerking te verle-
nen aan de bouw van een		appartementencomplex met
48 starterswoningen in de woningbouwcategorie 1 en
een (half)verdiepte parkeergarage met 42 parkeerplaat-
sen op de hoek van de Rooseveltlaan, Henri Dunant-
singel en de Martin Luther Kinglaan in Castricum. De
onderhavige bouwaanvraag 1e fase is ingekomen op 3
juni 2008.

Omdat de bouwaanvraag 1e fase is ingekomen vóór 1
juli 2008 (inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de
ruimtelijke ordening), kan de vergunning alleen wor-
den verleend op grond van de in artikel 19, lid 2 van
de Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO) gegeven
mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van het bestem-

mingsplan ‘Molendijk 1981’. De Ruimtelijke onderbou-
wing behorende bij de vrijstelling moest op onderdelen
worden aangevuld en de vergunningverlening heeft
daarom vertraging opgelopen. Uiteindelijk is de defini-
tieve Ruimtelijke onderbouwing bij ons ingediend op 30
oktober 2009.

Het ontwerp-besluit (vrijstelling, Ruimtelijke onderbou-
wing en bouwvergunning 1e fase) ligt met ingang van
3 december 2009 gedurende zes weken ter inzage in de
gemeentelijke locatie in Limmen. Gedurende deze pe-
riode kan een ieder schriftelijk of mondeling een ziens-
wijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt
u sturen naar het college van Burgemeester en Wethou-
ders, postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Degenen die
mondelinge zienswijzen naar voren wensen te brengen
dienen voorafgaand telefonisch contact op te nemen
met dhr.	 	M. Levering, afdeling Projecten, tel. ( 0251)
661177.

wijziging mandaatregiSter
Op 24 november 2009 heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten om het mandaatregis-
ter gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen
mandaatverlening in het kader van de vierde tranche
van de Awb, de Wet dwangsom en beroep bij niet tij-
dig beslissen, de Wet investering jongeren (WII), de wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Castricum, 2 december 2009

Gemeenteraad oordeelt over toe-
komstvisie landgoed Duin en Bosch
Castricum - Donderdag 3 de-
cember bespreekt de gemeen-
teraad van Castricum de struc-
tuurvisie Duin en Bosch. In de-
ze visie wordt de gebiedsontwik-
keling van dit landgoed uiteen-
gezet. B&W heeft deze visie op 
3 november al voorlopig vastge-
steld. Hans de Veen, bestuurder 
Dijk en Duin is benieuwd naar 
het oordeel van de gemeente-
raad. “In 2006 hebben we het 
masterplan gepresenteerd. Dit 
plan hebben we met omwonen-
den, belangengroeperingen, de 
politieke partijen en de gemeen-
te doorgesproken. Alle kritiek, 
opmerkingen en ideeën heb-
ben we mee laten wegen. Door 
de inbreng van velen ligt er nu 
een betere versie van de struc-
tuurvisie.”

Sinds de presentatie van het 
masterplan in 2006 heeft pro-
jectmanager Dorien van Beek 
tientallen presentaties gege-
ven. Openbare informatie-avon-
den in het Witte Kerkje, toelich-
ting in Raadscarrousel en op 
verzoek lezingen en toelichting 
geven op de plannen. Van diver-
se kanten is er kritisch, maar op-
bouwend naar de plannen geke-
ken. “Dat heeft ons geholpen bij 
het maken van de structuurvisie 
zoals die er nu ligt. Door de be-
trokkenheid van velen ligt er nu 
een plan met meer overtuigings-
kracht. Een plan waar rekening 
is gehouden met de patiënt, met 
omwonenden, met de eisen aan 
kwaliteit van zorggebouwen, 
voorzieningen en monumenten, 

met de wensen van de gemeen-
te rondom sociale woningmarkt. 
Kortom, een plan voor de toe-
komst”, zegt Van Beek. 

“In de structuurvisie hebben we 
ook nadrukkelijk rekening ge-
houden met het prachtige ter-
rein”, zegt De Veen. “Nu is on-
geveer 6% van het terrein be-
bouwd. Wanneer de structuur-
visie volledig is gerealiseerd zal 
ongeveer 6% tot 8% van het ge-
bied bebouwd zijn. We hebben 
volgens het bestemmingsplan de 
ruimte om tot 15% te bebouwen, 
maar dat willen we helemaal niet. 
Sterker nog, in de structuurvisie 
sluiten we bepaalde gedeelten 
van het terrein uit van bebou-
wing, zoals de waardevolle stin-
sebossen.” Andere elementen uit 
de structuurvisie zijn herstel in 
de oorspronkelijke opzet van het 
centrale deel van het landgoed, 
veel van de paviljoens uit de ja-
ren ’60 – ‘80 zullen verdwijnen. 
De oorspronkelijke structuur met 
langgerekte paviljoens met groe-
ne tuinen aan de zuidzijden zal 
terugkeren. Critici die beweren 
dat wij geen oog hebben voor de 
parkaanleg slaan de plank mis 
stelt De Veen. Voor het beheer 
van het groen op het landgoed 
wordt een groenstichting opge-
richt waarin de eigenaren van de 
woningen, de gemeente en Par-
nassia Bavo Groep (waar Dijk en 
Duin deel van uit maakt) zitting 
hebben.
De structuurvisie omvat onder-
meer de (vervangende) nieuw-
bouw van 45.000 m2 zorgvoor-

zieningen en 230 woningen. 
Hierdoor bestaat de mogelijk-
heid in de toekomst het aantal 
bedden op het terrein uit te brei-
den van 450 naar 600. 
Naast de nieuwbouw van 230 
woningen voor de vrije markt le-
vert Dijk en Duin ook een bijdra-
ge aan de sociale woningmarkt 
in Castricum en omgeving. Zo 
worden de monumentale broe-
derwoningen omgezet naar so-
ciale huurwoningen. In het ge-
bouw Breehorn worden 54 soci-
ale huurwoningen gerealiseerd. 
In eerste instantie voor patiënten 
die deze woningen kunnen ge-
bruiken als een tussenstop naar 
een andere woning buiten het 
terrein. Hierdoor neemt de druk 
op de sociale huurwoningmarkt 
in de omgeving af. De overige 
woningen in diverse prijsklassen 
zijn gepland aan de Bakkumse 
kant van het terrein. 
Bij het opstellen van de struc-
tuurvisie is door een erfgoed-
deskundige een uitgebreide stu-
die gedaan naar de nieuwe func-
ties voor een aantal monumen-
ten. De watertoren zorgt voor 
hoofdbrekens. “In de watertoren 
is nauwelijks nuttige ruimte. Het 
is heel moeilijk een nieuwe func-
tie te bedenken. We denken aan 
een culturele of educatieve be-
stemming. Als we die niet vinden 
zullen we de toren zonder func-
tie in stand moeten houden. Dat 
betekent wel dat het onderhoud 
blijvend fondsen onttrekt aan de 
zorg, en dat willen we als zorg-
partij natuurlijk voorkomen”, al-
dus De Veen. 

Optreden Camerata Musica 
en Damacles in PKN kerk
Limmen - Op zondag 13 decem-
ber is er een optreden van Ca-
merata Musica en het blokflui-
tensemble Damacles in de PKN 
Kerk, Zuidkerkenlaan 25 in Lim-
men. , aanvang 15.00 uur
Het vocaal kwartet Camerata 
Musica bestaat uit vier amateur-
zangers en heeft zijn oorsprong 
in Limmen. De groep heeft zich 
in de afgelopen jaren vernieuwd 
en is nu niet meer woonachtig 
in Limmen. Toch blijft de bijzon-
dere band met Limmen en voor-
al het N.H. kerkje (nu PKN kerk) 
bestaan, want hier werd de mu-
zikale basis gelegd. 
Sinds 2008 bestaat het kwartet 
uit: Nicoline Sijpheer, sopraan, 
Barbara Hogenboom, alt, Har-
ry Marechal, tenor, Marko Drais-
ma, bas. Camerata Musica richt 
zich op het a capella repertoi-
re en het zingen van vooral ou-
de muziek; liedjes waarin zowel 
de tekst als de harmonische sa-
menzang op de voorgrond staat. 
Camerata Musica treedt regel-
matig op en zoekt daarbij mu-

zikale samenwerking met in-
strumentalisten, zoals nu met de 
groep Damacles. Het blokflui-
tensemble Damacles onder lei-
ding van Claudia Veenstra be-
staat uit Daan Jacobs, Marieke 
Brakkee en Claudia Veenstra.
Op het programma staan werken 
van Farmer, Thomkins en Le Jeu-
ne. Verder brengt het gezelschap 
liederen van Hassler, Del Encina, 
Arbeau en Passereau.
Het blokfluitensemble speelt 
voor de pauze een Consort van 
Mathew Locke en van Holbor-
ne een Fantasia en een Coran-
to. Na de pauze spelen zij een  
Afrikaanse Suite van Sören Sieg:  
Djaboué.
Camerata Musica zal ook een 
aantal bekende en onbekende 
kerstliederen ten gehore bren-
gen.
Aanvang van het optreden is 
15.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt 10,00 euro. Reserveren 
van kaarten: 072-5052235, lim-
mencultuur@hotmail.com of  
www.limmencultuur.nl.


