
PLUSACTIVITEITEN

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby en 

vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi-

jazzfit-typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma
2012 - 2013

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

CURSUS/WORKSHOPS
een cadeau-idee?

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

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Gehaktballen
Kant en klaar

4 stuks € 5,95
Vleeswarentrio

runderrollade
grillworst

schouderham
samen € 4,99
Erwtensoep

2e liter halve prijs

12 5 december 2012 Tel. 0255-520456 WWW.CASTRICUMMER.NL Hét lokale nieuws!

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Echte bikkels
lopen door

Bakkum - Voor de vierhonderd 
deelnemers aan de zondag ge-
houden Strand- en Duinloop van 
AV Castricum vielen de weers-
omstandigheden niet echt mee. 
Kou, regen en hagel teister-
den de hardlopers, maar op het 
strand hadden zij gelukkig wel 
windje mee. Op zondag 6 janu-
ari vindt de derde editie plaats 
van dit populaire, sportieve eve-
nement. Foto: Nico Lute.

Castricum - Woest is Martin Langeveld van Patisserie De Ro-
set en hij niet alleen. Op een van de drukste dagen van het jaar 
heeft Liander de stroom eraf gehaald, maandag even na 16.00 
uur in winkelcentrum Geesterduin. 

Geen overwerk door Liander 
Ondernemers gedupeerd 
door werk aan stroomnet

Niet alleen De Roset moest daar-
om de deuren sluiten; het rijtje 
van groenteboer Beentjes, tot 
aan Intertoys moesten het tot 
18.15 uur zonder stroom doen. 
Zij sloten de deuren. 

Volgens een woordvoerder van 
Liander ging het om een urgen-
te situatie. ,,Een aantal winkels 
had last van knipperend licht en 
om de kabel te repareren die dat 
veroorzaakte, was het noodza-
kelijk dat de spanning eraf ging. 
Zuur voor de ondernemer, maar 
een defecte kabel zou gevaar 
kunnen opleveren, dus van uit-
stel kan dan geen sprake zijn.” 
,,Het is schandalig zoals wij zijn 

behandeld door Liander”, rea-
geert Martin. 

,,Ons verzoek om de stroom 
er pas af te halen na sluitings-
tijd kon rekenen op sarcasme. 
‘Je denkt toch niet dat we voor 
jullie gaan overwerken’, werd er 
schamper gezegd. Voor ons was 
het rampzalig; de ovens waren 
volop in bedrijf en de koeling en 
vriezer staan helemaal vol. Het 
was donker en koud, de kassa 
werkte niet meer en de rolluiken 
konden niet dicht. Met man en 
macht hebben we gered wat er 
te redden viel. Deze actie heeft 
de ondernemers heel veel geld 
gekost.” 

4.95

Elke dag warm uit de oven
500 gram van 6,95 voor

Proeft u maar!!
Onze Boterstol
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

VOLWASSENEN  € 25,90
KINDEREN  4-10 jr  € 12,50 
Tijdens de kerstdagen is het ook mogelijk 

à la carte te eten of af te halen

KERSTMENU 
BUFFET

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum
Tel.: 0251-651088 

Beverwijk 
Schittert!
In het weekend van 
7, 8 en 9 december

Beverwijk 
Schittert!
In het weekend van 
7, 8 en 9 december
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Muziekband van Sinterklaas 
op de Montessorischool

Castricum- De leerlingen van 
de Montessorischool Castri-
cum werden maandagochtend 
3 december muzikaal verrast. In 
plaats van de schoolbel, klon-
ken de tonen van gitaar, saxo-
foon, bas en drums. De kinderen 

werden onthaald met een Sinter-
klaasband van de schooldirec-
teur, ouders en als stermuzikant 
oud-leerlinge Hannah van Weers 
op de saxofoon. In een modern 
jasje werden aloude sinterklaas-
liedjes ten gehore gebracht. Poppenkast

Castricum - 55 kleuters van de 
Sokkerwei kwamen maandag  
vol verwachting  op bezoek bij 
het Clusius College. Zij kwamen 
genieten van twee poppenkast-
verhalen die zich afspelen rond-
om Sinterklaas en die leerlingen 
ingestudeerd hadden. 

De leerlingen die de optredens 
hebben verzorgd zijn uit klas 
2B2 Tony, Sanne en Nick. Uit 
2B1 Sem, Lonny en Paula.

Ondernemers ontbijten bij Bob’s 
voor Sofie en haar therapie in de VS
Uitgeest - Eind deze maand 
wordt ze zes jaar, Sofie Ligthart, 
een lief klein meisje dat in mei 
2012 te horen kreeg dat ze kan-
ker heeft. De medische bena-
ming is neuroblastoom en ze valt 
in de zwaarste categorie, stadi-
um vier. Dat dit als een moker-
slag bij Sofie en haar familie 
aankwam zal niemand verbazen. 
F8 Noord van het Emma Kinder-
ziekenhuis in het AMC is haar 
tweede huis geworden en daar-
mee ook van haar naasten. 

Het werd tot hun grote schrik 
duidelijk dat bij Sofie een inten-
sieve behandeling nodig is, be-
staande uit chemotherapie, een 

operatie, een hoge dosis chemo 
met stamcelteruggave, bestra-
ling en een immunotherapie van 
minstens zes maanden in Phila-
delphia, de Verenigde Staten.
Deze behandeling en alles wat 
daar bij komt kijken is haast 
onbetaalbaar en al snel wordt 
Stichting Supersoof opgericht. 
Overal in de omgeving van haar 
woonplaats Heemskerk worden 
benefietacties georganiseerd 
van sponsorlopen, fietstochten, 
lege flessenacties tot concerten. 
Hoe klein de actie ook lijkt, iede-
re euro is er een! 
Dat moet de eigenaar van Bob’s, 
ook gedacht hebben toen men 
hoorde over de situatie van So-

De ondernemers lieten zich het ontbijt goed smaken

In zorgcentrum de Santmark 
werken beroepskrachten en vrij-
willigers. De vrijwilligers bezoe-
ken mensen die weinig of geen 
contacten hebben, maken sa-
men een wandelingetje of gaan 
met hen op de duofiets. Maar er 
zijn nog meer vormen van vrijwil-
ligerswerk. 
Zo kan men bewoners opha-
len van hun kamer zodat zij sa-
men met anderen kunnen genie-
ten van activiteiten en maaltij-
den of ’s avonds koffie schenken 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

fie. Stefan van der Meer, per 1 
oktober sales- en marketingma-
nager bij Bob’s vertelt in alle be-
scheidenheid: “Wij wilden heel 
graag iets doen en zijn gaan na-
denken. We kwamen op het idee 
om ondernemers uit te nodigen 
door middel van een flyer en hen 
te vragen geld te doneren. Eerst 
dachten we aan bowlen, maar 
ondernemers zijn drukke men-
sen, hebben weinig tijd. Zo kwa-
men we op het idee om een gra-
tis ontbijt te organiseren.” 
In zijn openingswoord wist Ste-
fan te verwoorden wat iedereen 
voelde. Het bericht te krijgen dat 
je kanker hebt is verschrikkelijk 
maar als het je kind betreft dan 

schieten woorden te kort.
Veertig ondernemers hadden de 
weg naar de ontbijttafel gevon-
den en zagen de tafels smakelijk 
gevuld met onder andere luxe 
broodjes, roerei, bacon, verse 
fruitsalades en cerials, Het deed 

hen gul in de buidel tasten en 
dat resulteerde in een totaalbe-
drag van 1300 euro waaronder 
een cheque van 300 euro van de 
Lions afdeling Uitgeest.
Kijk voor meer informati op www.
supersoof.nl. (Monique Teeling)

Gemeente en Zon op Schulpstet 
tekenen voor Zonnecentrale

Castricum  - De Gemeente 
Castricum en de Coöperatie 
Zon op Schulpstet tekenen 6 
december een samenwer-
kingsovereenkomst voor zon-
nepanelen op het gemeente-
lijk dak van Schulpstet. 

Achter de schermen is hard ge-
werkt: het college van B&W 
heeft op dinsdag 13 november 
ingestemd met het gebruik van 
gemeentelijk dak op de Schulp-
stet 17. De Coöperatie Zon op 
Schulpstet is op vrijdag 23 no-
vember officieel opgericht. 

Installatie
Alle voorinschrijvers op het pro-
ject hebben inmiddels een aan-
bod gekregen voor deelname 
met één of meer zonnepanelen. 
Zij kunnen nu definitief inteke-
nen. Voor het eind van het jaar 
is bekend wie de eigenaren zijn 
van de 112 zonnepanelen. Daar-
na gaat de opdracht voor de in-
stallateur de deur uit. 

De installatie gaat begin volgend 
jaar van start. Al voor het begin 
van de lente levert de zonnecen-
trale haar eerste energie. 

Tweede dak
Omdat de vraag naar pane-
len de ruimte op het dak aan 
de Schulpstet overtreft, wordt 
nu al gewerkt aan de keuze van 
een volgend zonnedak in de ge-
meente Castricum. 
Belangstellenden kunnen zich 
daarvoor nu al aanmelden via 
een e-mail aan zonopsch@
gmail.com, onder vermelding 
van ‘het volgend dak’. 
CALorie en gemeente Castricum 
haken met Zon op Castricum 
aan op het initiatief van Zon op 
Nederland.

Bronzen duurzaamheids-
award is voor Castricum
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft samen met Bussum, 
Heemskerk, Naarden, Velsen en 
Zandvoort maandag 3 december 
een ECO XXI Award ontvangen. 
Gedeputeerde Jan van Run reik-
te de bronzen, zilveren en gou-
den awards uit tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op het Fortei-
land te IJmuiden. 
Het programma ECO XXI brengt 
de stand van zaken op het ge-
bied van duurzaamheid bij ge-
meenten in kaart en laat zien 
waar de mogelijke verbeterpun-
ten liggen. De gemeenten be-

nutten het programma om een 
aantrekkelijk klimaat te schep-
pen voor recreatie en toerisme, 
als woonplaats en als vestigings-
plaats voor bedrijven. De provin-
cie ondersteunt gemeenten bij 
hun deelname aan ECO XXI.

Op de hoofdthema’s milieu, eco-
nomie, samenleving en organi-
saties is gekeken naar zaken als: 
milieueducatie, natuurbescher-
ming, lucht- en waterkwaliteit, 
energieverbruik, afvalbeleid, mo-
biliteit, landbouw, toerisme en 
ruimtelijke ordening. 

op de kamers. Ook mensen met 
dementie kunnen hulp gebrui-
ken bij het eten van de maaltijd 
of het spelen van een (taal)spel-
letje. Daarnaast worden vrijwil-
ligers gezocht die het winkeltje 
bemensen of boodschappen ha-
len in het dorp. Wie meer gericht 
is op meepraten over het wonen 
in een verzorgingshuis kan lid 
worden van de cliëntenraad. 

Mensen met minder tijd die zich 
willen inzetten, kunnen wellicht 

helpen met het versieren van 
het verzorgingshuis bij feestda-
gen, themadagen of het wisselen 
van de seizoenen. Bij de andere 
verzorgingshuizen in Castricum, 
Limmen, Akersloot of Uitgeest 
zijn ook legio mogelijkheden. 

Wie interesse heeft in een van 
deze taken of ander vrijwilligers-
werk wil doen, kan langsgaan, of 
een afspraak maken bij de Vrij-
willigers Vacaturebank (onder-
deel van Stichting Welzijn Castri-
cum) Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. Het telefoonnummer is 
0251-65 65 62. De vacaturebank 
is ook te vinden op www.vrijwilli-
gerswerkcastricum.nl. 

Witte voetjes
Castricum - De politie en ge-
meente Castricum houden de 
actie Witte Voetjes om inwoners 
te wijzen op  inbraakrisico. Me-
dewerkers gaan de komende 
weken op pad en checken of wo-
ningen een gemakkelijk doelwit 

zijn voor inbrekers.  In huizen die 
voor insluipers gemakkelijk te 
betreden zijn, leggen de geüni-
formeerde medewerkers van de 
gemeente en de politie een wit, 
kartonnen voetje neer. 

Hierop staat de waarschuwings-
tekst: ‘Deze schoenafdruk had 
van een insluiper kunnen zijn.’
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Bijzonder kerstverhaal
Castricum - Op zondag 9 de-
cember vertelt kunsthistoricus 
Martijn Pieters een bijzonder 
kerstverhaal tijdens de zondag-
middagsociëteit.  Aan de hand 
van muurschilderingen, altaar-
stukken, miniaturen en sculp-
turen wordt het verloop van het 
kerstverhaal en haar verbeelding 
gevolgd. Daarbij zullen de smeu-
ige details uit de voorstellingen 
zeker niet overgeslagen worden.

De zondagmiddagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur in  
Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5. Toe-
gang 4,00 euro.

Voor meer informatie of vervoer 
kan men (uiterlijk de donder-
dag ervoor) bellen naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer: 0251-656562 of e-mailen 
naar info@welzijncastricum.nl. 

Midwinterconcert in Witte Kerkje
Bakkum - Op vrijdag 21 de-
cember is er in het Witte Kerk-
je van Bakkum een midwinter-
concert met wel een heel bij-
zondere combinatie; de Hima-
laya-klankschalen met intuïtief 
zang van Joke Welboren in com-

binatie met Gregoriaanse kerst-
gezangen van mannenstemmen 
van de Schola Cantorum Ken-
nemerland. Aanvang 20.00 uur. 
Voor meer informatie en reserve-
ring: sakagaweea@hotmail.com 
of via tel. 06-36155637.

Kerstmarkt in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 15 de-
cember wordt de jaarlijkse kerst-
markt gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel van 16.00 tot 
19.30 uur. De kramen op de 
kerstmark zijn ingericht door in-
stellingen die een goed doel ver-
tegenwoordigen. Dit jaar zijn dat 
Wereldwinkel Limmen, Lourdes 
werkgroep Castricum/Limmen, 
Klaver Vier, Stichting Vluchtelin-
genwerk, Straatkinderen van Ka-
thmandu en SIG/Wisselwerk. 
Ook is er een creatieve kraam 
waar kleine versierde kerst-
boompjes te koop zijn, allen ge-
maakt van natuurlijke materia-
len. De opbrengst daarvan gaat 

naar de Tuin. De kinderen kun-
nen dit jaar ook creatief aan de 
slag in de ontmoetingsruimte. 
Naast de kraampjes vinden er 
ook andere activiteiten in de 
sfeervol verlichte tuin plaats. In 
de kas worden kerststukjes, vo-
gelvoederhuisjes en dingen voor 
in de tuin verkocht. Allemaal ge-
maakt door vrijwilligers van de 
Tuin van Kapitein Rommel. Ver-
der vullen optredens van het 
jeugdorkest van Emergo en het 
koor Cascantar de avond. 
In het kerstcafé zijn koffie/thee, 
kerststol, Glühwein, erwten-
soep met roggebrood en beleg-
de broodjes te verkrijgen. 

Sing Along for Christmas 
met het koor Cantare

Bakkum – Op vrijdag 14 de-
cember 20.00 uur begint de 
Sing Along for Christmas met 
het koor Cantare onder leiding 
van Peter Vagevuur, in de kerk 
de Maria ten Hemelopneming. 
De christmas carols worden op 
een groot scherm geprojecteerd. 
In de pauze wordt er tegen een 
kleine vergoeding koffie, thee en 
chocolademelk geschonken met 

lekkernijen die het koor gebak-
ken heeft. Na afloop om 22.00 
uur kunnen bezoekers op het 
kerkplein bij het kampvuur nog 
even nagenieten met een glaasje 
Glühwein. Entree is gratis. 

Wie ook graag een keer mee wil 
zingen is op de dinsdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur welkom 
tijdens de repetities.

Kerstmarkt in de Clinghe
Castricum - Op 13 december 
is er van 13.00 tot 16.00 uur een 
kerstmarkt op het terrein van 
Dijk en Duin. Op de markt vindt 
men onder meer Echt Bakkums 
Groen met een kraam met kerst-

spullen en biologische produc-
ten. Tevens zijn er handgemaak-
te kerstkaarten te koop. Voor ie-
dere bezoeker is er gratis cho-
colademelk en een stuk kerst-
brood.

Kerstsamenzang
Castricum – Zondag 16 decem-
ber is er een kerstsamenzang in 
de Pancratiuskerk op de Dorps-

straat 115. Diverse kerkkoren 
van de parochie De Goede Her-
der verlenen hun medewerking 
aan dit evenement. Aanvang 
14.00 uur, entree gratis.

Castricum - Op zondagavond 9 
december gaat een golf van licht 
over de wereld heen; in elke tijd-
zone steken mensen een kaarsje 
aan ter nagedachtenis aan over-
leden kinderen. Ook in Castri-
cum is een Wereldlichtjesdag 
herdenkingsavond, op begraaf-
plaats Onderlangs. ,,Vanaf 18.30 
uur is iedereen die zich betrok-
ken voelt welkom”, zegt initiatief-
nemer Daphne van den Boog-
aard. ,,Samen brengen we licht 

Wereldlichtjesdag 
herdenkingsavond

Toonbeeld en Fotoclub 
op zoek naar kunstenaars
Castricum - Ook dit jaar orga-
niseren Fotoclub Castricum en 
Toonbeeld de kersttentoonstel-
ling in het gebouw van Toon-
beeld. De tentoonstelling is op 
25, 26 en 30 december en op 1 
januari. Deelnemers kunnen zich 
inschrijven met werk zoals schil-
derijen, beelden, kalligrafie, fo-
to’s, keramiek en edelsmeden. 
Het gekozen thema van dit jaar 

is ‘Tegenstellingen. Muzikan-
ten en dichters worden nadruk-
kelijk uitgenodigd om zich aan 
te melden voor een optreden of 
presentatie tijdens de tentoon-
stellingsdagen. Amateur-kun-
stenaars, zowel jeugdige als vol-
wassen, kunnen zich voor vrij-
dag 7 december melden tijdens 
kantooruren bij het kantoor van 
Toonbeeld of via de website.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
26-11-2012: Sofie Lynn, doch-
ter van J.M.A. Zonneveld en D.S. 
Horvät, geboren te Beverwijk. 
27-11-2012: Seppe Berend, zoon 
van P.P.G. Woud en L.F. van der 
Borg, geboren te Castricum.
 
Wonende te Limmen:
23-11-2012: Nina-Louisa Maria 
Karin Alice, dochter van R. Win-
kel en K.A.A. Maes, geboren te 
Alkmaar.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
21-11-2012 Renes, Jan, oud 82 
jaar, overleden te Akersloot, ge-

huwd geweest met P.C.M. Ven-
nik.
 
Wonende te Castricum:
23-11-2012: Vis, Dina, oud 79 
jaar, overleden te Castricum. 
24-11-2012: Rusch, Ewald, oud 
80 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met T.A. Frinks. 23-11-
2012: Annink, Jannie, oud 79 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met G.J. Absen. 24-11-
2012: de Graaf, Nicolaas A., oud 
77 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met A.H. Beemsterboer. 
26-11-2012: Zonneveld, Alber-
tus J., oud 85 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met A.M. Pepping. 

in het donker van missen.” De 
bijeenkomst vindt – overkapt – 
buiten plaats. Zie voor het pro-
gramma en meer informatie 
www.levensceremonie.nl. 
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Cd voor Garden of Love 
Castricum - Op zaterdag 8 de-
cember vindt de cd-presentatie 
van The Garden of Love plaats 
in De Non in Heemskerk. Castri-
cummer Mike Walker neemt deel 
aan deze band als zanger/gita-
rist en liedjesschrijver. De rock-
band bestaat uit vier jongens 
met een verstandelijke beper-
king en is ontstaan onder aan-
voering van Johnny de Mol. Tij-
dens een tv-serie ging hij samen 
met Mike en zanger André Rei-
mes op zoek naar bandleden. 
Drummer Nils Moor en bassist 
Tobias Rabelink traden daarna 
toe tot de band. Optredens op 
het Bevrijdingsfestival in Zwol-
le en een magisch optreden op 

Pinkpop volgden. De muzikanten 
repeteren nog steeds bij Muziek-
school Heemskerk onder leiding 
van Hans Chialastri. De rockers 
zijn de Basement Studio inge-
gaan van Bas van Wageningen, 
de bassist van Di-rect, om drie 
bestaande nummers op te ne-
men met de aansprekende titels: 
Dogshit, Upside Down en Sun-
day Drunk Punch. Samen met 
de al uitgebrachte single Evan, 
ontstond er een mooi kwartet. 
De mini-cd met als titel Upside 
Down wordt om 16.30 uur in de 
Non gepresenteerd aan familie, 
vrienden, kennissen en alle be-
langstellenden. Op de foto Mike 
en André op weg naar Pinkpop.

woensdag 15.00, 18.15 & 20.00 uur
The Hobbit - 3D

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 15.30 & 18.30 uur

zondag 15.30 uur
woensdag 15.45 uur

Koning van Katoren
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag 20.00 uur

maandag 18.30 uur
dinsdag 20.45 uur

woensdag 21.15 uur
Alles is Familie

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

maandag 21.00 uur
dinsdag 20.00 uur
Skyfall - 007

zaterdag 15.30 uur
zondag 13.00 uur

Twilight - Breaking Dawn Part 2
dinsdag 14.00 uur
Intouchables
zondag 13.00 uur

woensdag 13.00 uur
Wreck it Ralph (NL) 3D

woensdag 13.30 uur
De groeten van Mike

zaterdag  13.00 uur
zondag  11.00 uur

Mees Kees

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 6 dec t/m 12 dec 2012

Leuke cadeaus 
en pakketten

 voor de 
feestdagen 
vanaf € 7,50

Speciale koffie 
deze maand: 

Christmas Mocca
______________________

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

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Maandmenu
December:

Proeverij van de kaart
Wildbouillon en 
pompoensoep

Gebakken wildzwijnsrack
met een puree van aardappelen 
en spruiten en een rozemarijn-

cranberrysaus
Parfait van pepernoten met 

een stukje amandelstaaf

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

The Hobbit in 3D
An Unexpected Journey
Dit avontuur gaat over het titel-
personage Bilbo Balins die een 
epische expeditie begint naar 
het verloren dwergenrijk Erebor, 
dat veroverd is door de afschrik-
wekkende draak Smaug. Op een 
onverwacht moment wordt Bilbo 
benaderd door de tovenaar Gan-
dalf de Grijze en sluit hij zich aan 
bij een groep van dertien dwer-
gen, onder leiding van de legen-
darische krijger Thorin Eiken-
schild. De tocht voert hem naar 
de Wildernis en verraderlijke ge-
bieden vol Aardmannen en Orks, 

dodelijke Wargen en Tovenaars. 
Ofschoon hun doel in het Oosten 
ligt, in de woestenij van de Een-
zame Berg, moeten zij eerst door 
de tunnels van de Aardmannen. 
Daar ontmoet Bilbo een perso-
nage dat zijn leven voor altijd 
verandert: Gollem. Aan de rand 
van een ondergronds meer, vindt 
Bilbo een bijzondere en kostbare 
ring, met onverwachte en bruik-
bare eigenschappen. Een ring 
die bepalend is voor het lot van 
Midden-aarde, maar waar Bilbo 
zich dan nog niet bewust van is.

Kleur de kleurplaat in en ont-
vang een bak popcorn en een 
pakje drinken bij de voorpremiè-
re van Wreck-it Ralph op 9 de-
cember. De kleurplaat is te vin-
den op de website van Corso. 

Ralph is het zat om overscha-
duwd te worden door Fix-it Felix 
Jr., de held van de arcade-game 

Wreck it Ralph waar ze beiden in zitten. Tijdens 
zijn grote avontuur ontmoet Ral-
ph de harde meedogenloze Ser-
geant Calhoun en het irritante 
buitenbeentje Vennellope. Alles 
verandert als een dodelijke vij-
and wordt ontketend die de ge-
hele arcadewereld en Venellope 
bedreigt. Krijgt Ralph het voor 
elkaar om zijn droom te verwe-
zenlijken en de arcadewereld te 
redden voor het te laat is?

Donderdag 
weer jamsessie
Castricum - De muzikanten 
Sjoerd Balk en Danny Bakkum 
organiseren elke maand een 
jamsessie op de eerste donder-
dag van de maand. Een aantal 
geselecteerde muzikanten opent 
de sessieavond en sluit die ook 
weer af; de huisband. Tussen-
door staat het podium open voor 
nieuw talent. Sjoerd: ,,De muzi-
kanten kunnen zich aan het be-
gin van de avond aanmelden bij 
Danny of mij. Donderdag bestaat 
de huisband uit Jacques Kloes, 
Bert Baars, Jan Stobbe, Danny 
en ik. Muzikanten en publiek is 
welkom.” De sessie vindt plaats 
in café Basta op de Dopsstraat, 
aanvang: 21.30 uur. De toegang 
is gratis.

Oud-Castricummers 
succesvol cabaretiers
Castricum - Toen de mannen 
van Poolvogel nog in hun thuis-
dorp Castricum aan het puberen 
waren, werd hun humor niet al-
tijd begrepen. Een dikke tien jaar 
later kunnen Marius van Duijn, 
Matthijs de Wit en Joppe van 
Driel daar alleen maar om la-
chen, want met hun grappen 
toert de groep inmiddels al een 
paar jaar door het land.
De drie heren leerden elkaar 
kennen op het Bonhoeffer Colle-
ge. Hier ontwikkelden zij een ei-
gen stijl van humor die de basis 

legde voor Poolvogel. Onlangs 
werd multi-instrumentalist Jense 
Meek aan de groep toegevoegd. 
Poolvogel toert door nu Neder-
land, in een dubbelprogramma 
met Kim van Zeben. Kim is een 
vergaarbak van geluiden, per-
sonages en indrukken. Poolvo-
gel en Kim van Zeben treden za-
terdag 8 december op in theater 
de Beun in Heiloo. Kaarten zijn 
te koop via www.debeun.nl. Op 
8 maart staan zij in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk. Foto: 
Daan van Es.

Bakkum - Op de Heereweg 
vond in de nacht van zaterdag op 
zondag een ongeval plaats. Het 
slachtoffer reed op een fiets met 
een vriend achterop. Toen zijn  
voet tussen de spaken kwam, 
vielen de jongens en kwam de 
een keihard op de ander terecht. 
Het slachtoffer is ter controle 
naar het RKZ in Beverwijk over-
gebracht. 

Ongeval
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En nu ik!
,,Ik wil een brug slaan tus-
sen Nederland en Vietnam”

Willie Rückert verzorgt de boek-
houding voor zzp’ers en kleine 
bv’s. ,,Waar andere mensen het 
Spaans benauwd krijgen van cij-

fers, ga ik juist op zoek naar het 
verhaal àchter de cijfers: wie is 
die persoon, hoe kan ik hem of 
haar adviseren.” En ze werkt 
twee dagen voor het Medisch 
Comité Nederland Vietnam. 

“Voor veel jonge mensen is 
Vietnam een vakantieland en 
de Vietnam-oorlog iets uit een 
ver verleden, maar een uur rij-
den buiten de kustweg van Ha-
noi naar Ho ChiMin City (Sai-
gon) wonen mensen nog steeds 
in erbarmelijke omstandigheden. 
Grote stukken grond zijn vergif-
tigd door napalm en dioxine, nog 
altijd worden hierdoor kinderen 
met een handicap geboren. Het 
Medisch Comité heeft in Viet-
nam een eigen lokale staf van 

deskundigen die werken met 
de bevolking in de dorpen. Ook 
het medisch onderwijs komt aan 
bod.  Ondanks de demonstraties 
tegen deze oorlog, heeft ook Ne-
derland destijds ingestemd met 
de Amerikaanse interventie. Voor 
veel van onze donateurs van het 
eerste uur is hun betrokkenheid 
bij het comité dan ook het inlos-
sen van een ‘ereschuld’, het wes-
ten heeft iets goed te maken. 
Dankzij deze donateurs slaat het 
MCNV een brug tussen Neder-
land en de mensen in Vietnam 
en dat is nog steeds nodig.”

Voor meer informatie over het 
Medisch Comité Vietnam Neder-
land: www. MCVN.nl. 
Marie Kiebert

Prachtige kerstbomen bij 
Tuincentrum Frits Janssen

Akersloot - Ook dit jaar ver-
trokken Dennis Janssen en 
zijn zwager Ron richting Sau-
erland, om daar ‘hun’ ver-
se  kerstbomen te halen. Een 
rit die vader Frits ruim dertig 
jaar geleden voor de eerste 
keer maakte. Zoon Dennis zet 
deze traditie voort.  

“In alle vroegte, rond 5.00 uur, 
vertrokken we uit Akersloot met 
een open laadbak en aanhan-
ger”, vertelt Dennis. “Rond 9.15 
uur kwamen wij aan op de plaats 
van bestemming; Niederhel-
den/Repetal. Het Repetal is een 
prachtig gebied met natuurlij-
ke bronnen. Het dorp Niederhel-
den bestaat uit een brink met vijf 
grote vakwerkhuizen eromheen. 

Het ligt vlakbij de Biggesee, voor 
veel Nederlanders een bekend 
vakantie- en wandelgebied.” 
De ontvangst door de familie 
Korte was, zo als altijd, allerhar-
telijkst. “Na even bijgepraat te 
zijn, gingen we aan het werk. Er 
moesten nog bomen omgezaagd 
en ingepakt worden.” 
Terwijl er natte sneeuw viel, 
zocht Dennis de mooiste bomen 
uit op het land en hielp mee met 
zagen.  Nadat alle bomen op de 
laadbak waren geladen, riep me-
vrouw Korte dat het eten klaar 
was. ,,Zo’n heerlijke Duitse maal-
tijd gaat er na hard werken wel 
in! De terugreis verliep net zoals 
de heenreis voorspoedig. Klok-
slag 18.30 uur kwamen de bo-
men aan bij het tuincentrum.”

Podium Ongekend Talent presenteert:  

‘Doodgewoon mooi!’
Castricum - Podium Ongekend 
Talent (P.O.T.) biedt creatieve 
mensen de mogelijkheid zichzelf 
en hun werk te presenteren. Mu-
ziek, gedichten, schilderijen, ca-
baret, verhalen, toneel, wetens-
waardigheden, dans en ande-
re vormen van vermaak en kunst 
vinden op de Dorpsstraat 23 de 
weg naar bewonderaars. 
Emi trapt af met ‘Doodgewoon 
mooi’ op zondag 9 december 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Zij laat 
een deel van haar collectie bij-
zondere sieraden zien. Emi duldt 

louter zuivere stenen en edel-
metaal in haar werk en zij maakt 
uitsluitend sieraden op maat. ,,Ik 
heb ook sieraden van dierbaren 
verwerkt in een nieuw stuk. Zo 
blaas ik een collier of ring nieuw 
leven in.” Wie denkt dat daar veel 
geld bij komt kijken, vergist zich 
schromelijk. Emi stelt zich 9 de-
cember voor met een greep uit 
haar veelzijdige werk. 
Elke gast kan rekenen op een 
feestelijk welkom op de Dorps-
straat 23 in Castricum. Foto: Jo-
landa Out. 

Limmen - Vrijdag rond 16.00 uur 
raakte een 61-jarige vrouw uit 
Limmen ernstig gewond bij een 
aanrijding op de kruising van 
de Visweg en de Rijksweg. De 

Ernstig gewond

Waarom toch steeds weer zo’n 
lange tocht maken? Het ant-
woord is simpel: ,,Omdat we 
verzekerd willen zijn van mooie 
en verse bomen, want kwaliteit 
staat hoog in ons vaandel. Wij 
willen, net zoals bij onze bomen, 
heesters en vaste planten, dat 
onze kerstbomen perfect zijn. 
Geen kerstbomen dus van de 
groothandel, maar gewoon onze 
eigen verse bomen.” 
Bij Frits Janssen hebben de klan-
ten een grote keuze, van de ge-
wone kerstspar, de blauwspar, de 
Servische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, met 
kluit of in pot. De bomen kunnen 
verpakt worden in een net, zodat 
die makkelijk mee te nemen is.  
Als de gewenste boom eenmaal 
gekozen is, kunnen de klanten in 
de sfeervolle kerstafdeling nog 
allerlei originele kerstspulletjes 
uitzoeken. Dennis: “De mensen 
zullen verbaasd zijn over het as-
sortiment aan leuke kerstartike-
len, dat in onze kerstafdeling te 
zien is. Kerstballen, versiering, 
verlichting, accessoires en zelfs 
aan een kerstcadeautje voor de 
hond of kat is gedacht. En na-
tuurlijk de bekende kerststerren 
en azalea’s tot de cyclamen, hy-
acinten en kerststukjes. Boven-
dien hebben we een ruime keu-
ze uit decoratie- en insteekma-
teriaal om zelf stukjes te maken.” 
Vanaf heden staan bij Tuincen-
trum Frits Janssen op Klein Dor-
regeest in Akersloot, de kerstbo-
men te wachten om weer prach-
tig versierd te worden!

Beverwijk - Ruim 120 onderne-
mers hebben de handen ineen 
geslagen om het centrum van 
Beverwijk om te toveren tot een 
ware lichtjesstad in de donkere 
dagen voor Kerstmis. De feeste-
lijke onthulling is op vrijdag 7 de-
cember om 17.00 uur. Dan begint 
het feest in de winkels, tijdens de 
Sparkling Shopping Night. Om 
21.00 uur is men van harte wel-
kom in de cafés en bars voor de 
schitterende after party’s!
Op zaterdag 8 december gaat de 
het stralende feest verder in de 
winkels. In de horeca serveert 
men Schitter-lunches & menu’s. 
Op de koopzondag 9 december 
staat De Sunday Fair Winter Edi-
tion op de Breestraat. De mooi-
ste kraam wint een prijs. En op 
zondag gratis parkeren! 
Tijdens Beverwijk Schittert wordt 
er een etalagewedstrijd gehou-
den waarbij het publiek het be-
langrijkste jurylid is. Door de en-
quête in te vullen maakt men  
kans op een gigantisch kerst-
pakket. Hiervoor is er een unieke 

‘Beverwijk Schittert’ 
op 7, 8 en 9 december

vrouw fietste in de richting Hei-
loo. Toen zij linksaf de Visweg in 
wilde rijden, kwam er een 64-ja-
rige man uit Limmen aangere-
den. Hij wilde vanuit de Visweg 
linksaf slaan, richting Heiloo. 
Midden op het kruispunt bots-

ten de fietsster en de automobi-
list tegen elkaar aan. Dit gebeur-
de met lage snelheid, maar de 
vrouw viel. Bij onderzoek bleek 
zij een wervel te hebben ge-
broken. De vrouw werd overge-
bracht naar het ziekenhuis. 

samenwerking ontstaan tussen 
de ondernemers en de leerlingen 
van het Clusius College Alkmaar, 
(opleiding in- en outdoor sty-
ling). Gastheer Beverwijk Win-
kelstad houdt een collecte voor 
Local Request. Op zaterdag 22 
december worden de winnaars 
van de etalagewedstrijd en het 
kerstpakket bekend gemaakt via 
www.facebook.com/beverwijk-
verwent en www.facebook.com/
beverwijkwinkelstad
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Croonenburg vijfsetterkiller?
Castricum - Voor de vierde keer 
dit seizoen heeft Croonenburg 
H1 een volleybalwedstrijd afge-
sloten met een 3-2 overwinning. 
Na een gelijk opgaande stand 
tot 10-10, waren de mannen 
door goed verzorgd spel in staat 
de eerste set met 25-18 binnen 
te slepen tegen Vip. Tijdens de 
tweede set was de Castricum-
se formatie niet in staat om de 

prestatie voort te zetten wat re-
sulteerde in een 21-25 verlies.
De derde set werd een kopie van 
de eerste met als resultaat 25-17 
winst.
Set vier verliep tragisch. Voor de 
vierde keer dit seizoen speel-
den de mannen een vijfsetter. Na 
een een veldwissel op 7-8 achter, 
werd er toch weer gewonnen 15-
13, 3-2 winst.

Verlies voor Croonenburg D1
Castricum - In een zeer span-
nende wedstrijd heeft Croonen-
burg een punt mee terug kun-
nen nemen. De eerste set werd 
vol energie en enthousiasme be-
gonnen. Croonenburg sloeg een 
gaatje maar helaas liep Dinto 
aan het einde van de set weer in 
en werd uiteindelijk de set nipt 
verloren. 

Het verlies van de eerste set had 
meteen een uitwerking in de 
tweede set waarbij het leek als-
of de energie was weggevloeid. 
Er werd direct tegen een ach-
terstand van zo’n zeven punten 
aangekeken. Het team herstelde 
zich echter goed, maar kon niet 
voorkomen dat de set met 25-20 
werd verloren.

Meervogels E1 najaarkampioen
Akersloot - Afgelopen zaterdag 
is Meervogels E1 najaarskampi-
oen geworden in de 1e klasse 
04. Meervogels E1 wist alle com-
petitiewedstrijden te winnen en 
is met nog een wedstrijd te spe-
len onbereikbaar voor de achter-
volgers. 

Zaterdag moest Meervogels E1 
in Oudorp aantreden tegen con-
current Kolping Boys en wist 
ook deze wedstrijd te winnen 
met maar liefst 5-1. Na de (kin-
der)champagne werd het kampi-
oensfeestje op het complex van 
Meervogels gevierd.

Knielend v.l.n.r.: Sem van Egmond, Sven Krom, Feike van der Eng en 
Oliver Higgins. Staand v.l.n.r.: Sem Tiebie, Sil Liefting, Tijmen Smit en 
Nick Kager. Achter: Joran Kaptein (trainer) en Edwin Smit (leider).

Overmacht Van Renesse
Limmen - Milosj van Renesse 
heeft door zijn overwinning in de 
vierde rit om de Grote Prijs Unive 
laten zien, dat hij bij afwezigheid 
van Kay Pronk het meeste recht 
heeft op de bloemen. 
Als door een wesp gestoken 
vloog Van Renesse uit de start-
blokken op de twee rechten 
stukken op het O.G.L. mountain-
bikeparcours. 
Directe achtervolgers, Laurens 
Schumacher, Hans Jansen en 
Bas Rijs sputterden nog wat te-
gen, maar de suprematie Van 
Renesse was te groot. 

Op een grote molen vergroot-

te hij zijn voorsprong op zijn be-
lagers, waarvan Laurens Schu-
macher naar een tweede plek 
leek te gaan rijden, nadat Jan-
sen en Rijs op afstand gezet wa-
ren. Echter door een onhandige 
manoeuvre belandde Schuma-
cher tegen het hekwerk en de 
grond, waarna hij werd achter-
haald door het duo Rijs/Jansen. 
Met een van pijn vertrokken ge-
zicht moest Schumacher zelfs 
het strijdtoneel verlaten, waar-
van Jansen en Rijs profiteerden 
en beslag legden op de plekken 
twee en drie. Erwin Verwijk en 
Nico Schaper eisten de plekken 
vier en vijf voor zich op.

Veteraan Lute slaat 
jeugd van zich af

Castricum - In de 12e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
veteraan Nico Lute met wit te-
gen de jonge Victor de Vries. Vic-
tor is samen met jeugdlid Mar-
nix Deurloo doorgestroomd naar 
de senioren en speelde zijn eer-
ste partij tegen Nico.
Victor gaf verrassend goed par-
tij. De ervaring van Nico gaf ech-
ter de doorslag en hij won mate-
riaal. Hoewel de koning van Nico 
niet helemaal veilig stond, kon 
Victor met zijn uitgedunde ma-
teriaal geen gevaar meer stich-
ten. Nico haalde zijn vierde over-
winning van het seizoen binnen. 
De grote voorsprong van Wou-
ter Beerse is door een nieuwe 
nederlaag geslonken tot min-
der dan een wedstrijdpunt. Wou-
ter verloor met wit van Heleen 
van Arkel-de Greef, terwijl ook 
Thomas Broek verloor van Erik 
Schoehuijs die daarmee zijn re-

vanche voor een eerder opgelo-
pen nederlaag had.

George ten Bosch werd dit keer 
tot stoppen gedwongen door 
een fel aanvallende Sander Mos-
sing Holsteijn. Een mooi winst-
punt voor Sander die daarmee 
de top vier binnenkomt ach-
ter Wouter, Sander en Erik. Han 
Kemperink  deed het uitstekend 
door de taaie Kees Lute op re-
mise te houden en houdt voe-
ling met de top tien. Opvallend 
was het remisepercentage de-
ze avond, van de twaalf partijen 
eindigden er zes in een remise.   
Ger Holsteijn maalde heel wat 
pepernoten weg, maar het hielp 
hem weinig omdat tegenstander 
van Wonderen ook een lekker 
nootje wegwerkte waardoor dat 
voor hun partij geen probleem 
was. Piet van Wonderen gaf een 
valse noot aan Ger die gelijk kon 
opgeven. 

Vredeburg 
pakt punten
Limmen - SV Vredeburg kijkt te-
rug op een drukke schaakweek. 
Het eerste en het tweede achttal 
speelden een bondswedstijd en 
de tiende ronde van de interne 
competitie vond plaats.

Aan het begin van de week 
speelde het goedgeplaatste eer-
ste achttal een bondswedstijd in 
Hillegom tegen De Uil 4. Wal-
demar Mroz wees de weg door 
aan het eerste bord snel te win-
nen. Ook Bob en Ed Stolp en 
Bert Hollander wonnen hun par-
tij, terwijl Jos Admiraal, Harold 
Ebels en Jaap Limmen goed wa-
ren voor een half punt. Alleen 
invaller Sandra Hollander leed, 
op het achtste bord, een neder-
laag. Met de 5,5-2,5 overwinning 
blijft Vredeburg 1 meedoen in de 
strijd om de eerste plaats in de 
derde klasse C. Op vrijdagavond 
ontving Vredeburg 2 de bu-
ren van Castricum 3. Het uiterst 
spannende gevecht liep jammer-
lijk uit op een nederlaag met het 
kleinst mogelijke verschil: 3,5-
4,5. Een vol punt was er, na een 
prima mataanval over de dia-
gonaal, voor Jan Levering. Ook 
Remi Aafjes boekte een keuri-
ge overwinning. Ronald van der 
Storm, Barry Blekemolen en Hi-
dde Ebels scoorden verdienste-
lijke remises. Maar bij de neder-
lagen van Robert Termes, Sandra 
Hollander en Marc Voorwalt was 
er één te veel. Vredeburg 2 blijft 
puntloos onderaan in de derde 
klasse C en koerst zo af op de-
gradatie. 
In de tiende ronde van de interne 
competitie leverde Ed van Duin, 
in het prestigeduel tegen zijn 
zwager Harry Levering, een pri-
ma prestatie door na een goed 
doordachte ruil de zwarte koning 
te vangen in de hoek. Toppers 
Jos Admiraal en Harold Ebels 
speelden een vlotte remise. Bo-
ze tongen spraken van een ‘sa-
lonremise’, maar de kenners za-
gen dat in de Siciliaanse stelling 
voor beide partijen geen voor-
deel meer viel te halen. De op-
mars van Hans de Goede werd 
een halt toegeroepen door de 
sterke Bert Hollander, die op-
schuift naar de tweede plek op 
de ranglijst. Jeroen van Vliet eta-
leerde zijn toegenomen schaak-
kracht door de solide Gijs Pouw 
op remise te houden. Met iets 
meer finesse in het eindspel had 
er misschien zelfs meer ingeze-
ten voor Van Vliet. 

Cees Burgmeijer en Peter 
Ent klimmen uit een dal

Castricum - Cees Burgmeijer 
en Peter Ent trakteerden zich-
zelf bij biljartvereniging Wik op 
een klinkende overwinning. Pe-
ter had maar 17 beurten nodig 
om lady Cynthia Slinger met een 
kater achter te laten aan de ta-
fel. Cees Burgmeijer moest lang 
wachten alvorens hij aan zijn 
partij tegen Hans Kooiman kon 
beginnen. Toen de kruitdam-
pen na amper 18 beurten wa-
ren opgetrokken had Cees zijn 
de te maken caramboles bij el-
kaar terwijl Hans er nog 10 
moest maken. Voor Cees lever-
de de overwinning vier punten 
en voor Hans toch ook nog een 
punt op. Peter Vos blijft verbazen 
als driebanden liefhebber om de 
laatste weken hoog te scoren in 

het libre spel. Peter Groenendal 
was het slachtoffer van zijn da-
dendrang en kon na 17 beurten 
zijn keu als verliezer van de partij 
losschroeven. Ook Jörgen Bolten 
had weer een goede partij ge-
speeld tegen nestor Willem Bal-
tus. Na 19 beurten had Jörgen 
zijn aantal bij elkaar terwijl Wil-
lem net drie caramboles te kort 
kwam, maar maakte met een se-
rie van 24 caramboles, tevens 
het avondrecord, duidelijk dat hij 
het librespel nog uitstekend on-
der de knie heeft. 
Verder waren er winstpartijen 
met de volle vier winstpunten 
voor: Piet van Leur tegen Gerard 
de Zeeuw, Hans Kooiman tegen 
Gert Lute en Jan Kamp tegen 
Frans Lute. 

In de derde set werden wat ex-
tra punten gemaakt via prikbal-
len door het midden en ontstond 
er weer een gaatje in de stand. 
Ook in deze set kwam Dinto nog 
dichtbij, echter wist Croonen-
burg de voorsprong wel vast te 
houden en pakte uiteindelijk de 
set. De vierde set leek veel op de 
derde, helaas moest Croonen-
burg hier uiteindelijk de setwinst 
aan Dinto laten.

Eerste meters richting SportFair
Castricum – De SportFair vindt 
ook volgend jaar weer plaats in 
Castricum. Als startschot voor de 
organisatie wordt er op woens-
dagavond 12 december gespind 
bij Sportcentrum Full of Life te 
Castricum. Met sportverenigin-
gen uit de regio en partners For-
te Kinderopvang en Gemeen-
te Castricum, worden de eerste 

‘meters’ gemaakt op weg naar 
SportFair Castricum 2013.

Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt de SportFair op zondag 26 
mei gehouden. Wie als sportver-
eniging wil meedoen op de af-
trap op 12 december of deelne-
men aan de Sportfair 2013 kan 
dit opgeven via info@sportfair.nl.



5 december 201216

Aanpak woning is nu voordeliger

Hele winter korting bij Casafix 
Castricum - Het gaat goed 
met Casafix, het bedrijf van 
Niels en Arie van Zandwijk. 
Vanwege de voortdurende 
uitbreiding van de werkzaam-
heden zijn er twee nieuwe be-
drijfsbussen aangeschaft bij 
Marc Jorissen Autoservice, 
gevestigd op de Castricum-
merwerf. 
Iedereen die zin  heeft om het 
huis eens grondig aan te pak-
ken kan Casafix inschakelen. 
Casafix Totale Woningafwerking 
is een onderdeel van Van Zand-
wijk Schilderwerken en dit be-
drijf biedt iedereen die het huis 

wil aanpakken en daar zelf de 
tijd of kennis niet voor heeft een 
helpende hand. En wie tot 5 april 
een opdracht geeft voor bin-
nenwerk ontvangt tien procent 
winterkorting! Naast schilder-
werk verzorgt het bedrijf diver-
se andere werkzaamheden, zo-
wel binnen- als buitenhuis. Denk 
dan aan stofferen, stucwerk en 
klein timmerwerk. Casafix To-
tale Woningafwerking biedt het 
gemak van één aanspreekpunt 
voor het plannen en regelen van 
de hele klus, van opname tot op-
levering. Of het gaat om de zol-
der, de woonkamer, een trap of 

het hele huis; Casafix kan het 
tot in de puntjes verzorgen. Het 
team plaatst deuren en ramen, 
brengt gipsplaatplafonds aan, 
vensterbanken en plinten, ver-
zorgt het stukwerk van wanden 
en plafonds, legt tapijt en lami-
naat en hangt zonwering, gordij-
nen en vitrage op in combinatie 
met schilderwerk. Motto van het 
bedrijf is: ‘De afwerking is waar 
het om draait! Casafix maakt alle 
woonwensen en plannen waar.’ 
Bel of mail vrijblijvend: tel.: 0251-
658614/06-53242562 of info@
vzschilderwerken.nl. Op de foto 
v.l.n.r.: Arie, Niels en Marc. 

Nieuw: Nobilis zilverspar
Verse kerstbomen bij Bob 
in alle soorten en maten 

Castricum - Bob en zijn ma-
tje Bas zijn net terug uit De-
nemarken waar zij de mooi-
ste Nordmannen hebben uit-
gezocht. Ze zijn niet alleen 
mooi; ook de kwaliteit is su-
perieur. 

Naast de Original Nordmann 
verkoopt Bob de Nobilis zilver-
spar. Bij het selecteren van deze 
bomen kreeg Bob hulp van zijn 
zoon Lars. Samen zochten zij de 
mooiste bomen uit in Duitsland 

afgelopen zomer. ,,Ook dit jaar 
verkopen we de Easyfix stan-
daard waarmee je de boom pro-
bleemloos kunt opzetten. En in 
combinatie met een boom maak 
ik er een leuke aanbieding van. 
De verkoop start donderdag 6 
december. Op zaterdag 15 de-
cember komt de kerstman op 
bezoek met voor de kleintjes een 
verrassing.”
Bobs bomen worden verkocht op 
de Verlegde Overtoom 11 in Cas-
tricum. 

Shellac voor perfecte nagels

Revolutionaire nagelverzorging 
nu bij Haarstudio Avant Garde

Castricum - Op zoek naar een 
exclusieve manicurebehandeling 
met als resultaat twee weken 
lang een fantastische hoogglans 
op de nagels? Haarstudio Avant 
Garde biedt het. Het is geen na-
gellak en het zijn geen kunst-
nagels; het is Shellac die Ineke 
Doornberg van Avant Garde in 
huis heeft gehaald.
,,Een revolutionaire innovatie”, 
vertelt Ineke. ,,Shellac laat niet 

los en zorgt voor een langduri-
ge hoogglans kleur. Afbladderen 
is verleden tijd; het is ideaal voor 
de feestdagen als je er echt per-
fect verzorgd uit wil zien, maar 
ook een goed idee voor vrouwen 
die op vakantie gaan.”
De nagelbranche maakt de laat-
ste tijd hele grote innoverende 
sprongen voorwaarts. Eerst wa-
ren er de gellakken, nu doet Cre-
ative Nail Design er een schep-

je bovenop met Shellac. Het gaat 
om een hybride gellak die on-
der een UV lamp uithardt. ,,Het 
is dun, flexibel en biedt een ster-
ke natuurlijke bescherming voor 
de nagels”, vertelt Ineke. ,,Na 
een manicure wordt een basis-
laag aangebracht, vervolgens 
een kleurlaag en tot slot een to-
plaag. Het resultaat van de drie 
lagen samen zorgt voor verstevi-
ging van de natuurlijke of kunst-
nagel en als een bijna onslijtbare 
vervanger van gewone nagellak. 
Shellac geeft je sterke, schitte-
rend gekleurde spiegelglansna-
gels die toch flexibel zijn en biedt 
de keuze uit een scala prachti-
ge kleuren, die gegarandeerd 
twee weken lang een schitte-
rend resultaat op de nagels ge-
ven.” De nagels hoeven niet op-
gevijld te worden, Shellac heeft 
geen droogtijd en is te verwijde-
ren in een minuut of acht. 
 
Haarstudio Avant Garde is verder 
gespecialiseerd in alle behande-
lingen voor zowel dames- als he-
renkapsels. De salon is onlangs 
aangepakt en heeft een frisse, 
lichte uitstraling gekregen. Ge-
opend op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur. Op zaterdag uitslui-
tend op afspraak tot 11.00 uur. 
Het adres is Dorpsstraat 41 in 
Castricum, tel.: 0251-655777. 

Herinneringen aan kerst 
Castricum - Op dinsdag 11 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp 
is is dit keer ‘Herinneringen aan 
kerst’.  Deze avond is Ben Holt-
zer, een troubadour, gast. Onder 
zijn leiding worden bezoekers 
uitgenodigd om hun herinnerin-
gen aan het kerstfeest te vertel-

len. Ben Holtzer zingt kerstlied-
jes en meezingen is toegestaan. 

Het adres is Sans Souci 113, 
Castricum.  Het programma start 
om 19:30 uur en duurt tot 21.00 
uur. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. 

Wie verdient dit jaar een 
extraatje van Kerst-Inn? 

Castricum - Stichting Kerst-inn bestaat dit jaar 26 jaar. In het 
verleden organiseerde de stichting op kerstavond een sa-
menkomst in De Kern waarbij iedereen welkom was. Sinds 
vorig jaar is het concept veranderd. 

Dit jaar maakt Stichting Kerst-inn  
het voor veertig personen moge-
lijk het kerstconcert te bezoeken 
dat gegeven wordt op zondag 16 
december in de Maranathakerk 
te Castricum vanaf 14.30 uur.

Ook brengen vrijwilligers van 
de stichting op kerstavond een 
kerstpakket of bloemstukje bij 
verschillende mensen langs bin-
nen de gemeente Castricum.

Wie iemand kent die in aanmer-
king komt om extra verwend te 

worden tijdens de kerstdagen  en 
die woonachtig is in de gemeen-
te Castricum, stuurt voor zondag 
9 december een mailtje naar ma-
mamar8@hotmail.comonder ver-
melding van kerst-inn 2012. Ver-
meld in deze mail de eigen naam 
én de naam, adres en telefoon-
nummer van de persoon die men 
wil opgeven. Daarbij een motiva-
tie waarom deze persoon een ex-
traatje  verdient en of de voor-
keur uitgaat naar een concert-
kaartje of naar een kerstpakket.  

Akersloot - Zondagmorgen om 
5.15 uur werd een bewoner van 
de Schubertstraat wakker van 

Vuurwerkbom een luide klap. Bij naspeuring 
bleek dat zijn auto was bescha-
digd. 
De schade is veroorzaakt door 
een vuurwerkbom. 

Castricum - Vorige week zijn in 
de nacht van zondag op maan-
dag ingebroken in acht perso-
nenauto’s. 

Diefstal uit auto’s
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Regio – Dit jaar wordt de collec-
te van Bartiméus Sonneheerdt 
gehouden van 10 tot en met 15 
december. De opbrengst van de 
collecte gaat naar wetenschap-
pelijk onderzoek en het ont-
wikkelen van hulpmiddelen. Dit 
geeft mensen met een visuele 
beperking de kans zelfstandig in 
het leven te staan, mee te doen 
in de maatschappij en hun talen-
ten te ontwikkelen.

Collecte

Limmen - Tijdens de collec-
teweek van het Nationaal MS 
Fonds is met 18 collectanten 
1.062 euro in Limmen opge-
haald. Een bijdrage overmaken 
op giro 5057 te Maassluis kan 
ook nog. Collectant worden? 
Bel tel.: 010-5919839 of ga naar 
www.nationaalmsfonds.nl. 

Opbrengst collecte

Model- en 
portrettekenen
Castricum - Vanaf 15 janu-
ari gaat er bij Toonbeeld een 
cursus model- en portretteke-
nen van start. De cursus is zo-
wel geschikt voor de gevorder-
de als voor de beginnende mo-
deltekenaar. 

Aanmelden via www.toonbeeld.
tv. Ook is het mogelijk om een 
proefles mee te komen draaien. 
Deze les dient alleen betaald te 
worden indien men zich voor de 
cursus aanmeldt. 

Speel-o-theek Castricum 
komt met unieke actie
Castricum - De Speel-o-theek 
komt met de actie ‘lid maakt lid’. 
Als een huidig lid een nieuw lid 
aanbrengt krijgen beiden 2,50 
euro leentegoed. De actie loopt 

tot en met 31 maart 2013.  De 
Speel-o-theek Castricum is elke 
zaterdag geopend van 11.00 tot 
13.00 uur en te vinden boven de 
bibliotheek in Geesterhage.  

Castricum - Zondag 9 decem-
ber wordt er, zoals elke twee-
de zondag van de maand, van-
af 14.00 uur weer gejamd in De 
Bakkerij. Met de maandelijkse 

Open Mic in De Bakkerij

De winnende 5 havo leerlingen v.l.n.r.: Jonne Krom, Jeroen de Kwaads-
teniet, Auke Pauzenga, Maurick Eeltink. 

Jac. P. Thijsse College 
leerlingen ‘in business’
Castricum - De Bizzgame is de 
‘snelkookpanversie’ van een ech-
te onderneming. In één school-
dag moesten 120 leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College onli-
ne alle strategische keuzes ma-
ken waar ondernemers ook mee 
te maken krijgen. Het verslag dat 
ervan gemaakt moet worden, telt 
mee voor het eindcijfer Manage-
ment & Organisatie.
Van de havoleerlingen bleek de 
groep van Jonne Krom, Jeroen 
de Kwaadsteniet, Auke Pauzen-
ga en Maurick Eeltink de glori-
euze winnaar. Van de vwo-leer-

lingen behaalden Dennis Spaan, 
Anne Clair Koopmans en Sven 
de Groote het beste bedrijfsre-
sultaat. Namens sponsor Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
reikte bedrijvenadviseur Rowin 
Noorderbroek bioscoopbonnen 
uit aan de winnende teams. 

Daarnaast toonden de leerlingen 
op een andere manier hun on-
dernemende kwaliteiten. Samen 
verdienden ze namelijk een fi-
nanciële bijdrage voor hun eind-
examenfeest in mei, via een Fa-
cebook actie van de bank.

Clusiusleerlingen vervol- 
maken de ‘belevingstuin’
Castricum - Op donderdagmorgen 15 november gingen de leerlin-
gen van klas 4 van het Clusius College Castricum richting Geester-
heem in Uitgeest voor het vervolmaken van de ‘belevingstuin’ aldaar. 
De bewoners van Geesterheem hebben zo in het voorjaar een tuin 
die qua kleuren, geuren en insecten die daarop af komen, de zintui-
gen volop zullen prikkelen. Ze moeten wel tot het voorjaar wachten 
hoe alles eruit komt te zien. 

Klimop pakt uit met exposite
Castricum - Een jaarlijks terug-
kerende traditie werd ook dit jaar 
op De Klimop in ere gehouden: 
de Sint surprisetentoonstelling. 
De kinderen van de bovenbouw 

Oplaadpunt 
Bakkersplein
Castricum - Omdat Dapadoe 
op het Kooiplein binnenkort 
sluit wordt het daar geplaatste 
OV-oplaadpunt naar Vivant Ro-
zing aan het Bakkerspleintje ver-
huisd. De verhuizing vindt plaats 
op 6 december.

Castricum - Een 42-jarige man 
uit Alkmaar is maandagochtend 
rond 01.00 uur aangehouden op 
de Castricummerwerf. De poli-
tie kreeg een melding dat er op 
deze weg een man aan deuren 
van daar geparkeerde auto’s aan 
het voelen was. Agenten zagen 

Diefstal diesel op de Werf

EHBO-cursus voor beginners
Limmen – Vanaf 9  januari or-
ganiseert het Rode Kruis, bij vol-
doende belangstelling, een cur-
sus EHBO. Deze cursus is heel 
uitgebreid, waarbij ook de reani-
matie ruime aandacht krijgt. De 
cursus leidt op voor het lande-

Limmen - Op 26 november zijn 
rond 16.00 uur schapen en koei-
en aangevallen door een hond 
ter hoogte van de Provinciale-
weg 6 in Limmen, tegenover de 
hondenuitlaatplaats. 

De eigenaar heeft een aantal 

Getuigen gezocht na aanval hond
schapen uit de sloot moeten ha-
len en zoals het er nu voorstaat 
zullen een koe en twee schapen 
de aanval niet overleven. 

Neem contact op met de familie 
Dokter, Provincialeweg 6, 1906 
BA Limmen, tel.: 06-53647656. 

ter plaatse een aantal olievaten 
staan en roken diesel. Even ver-
derop stond er bij een vrachtwa-
gen een olievat bij de tank klaar 
om diesel over te hevelen. De 
verdachte werd aangehouden 
en overgebracht naar het poli-
tiebureau.

hebben dit jaar weer surprises 
gemaakt, die de kinderen en ou-
ders afgelopen maandag tijdens 
de verrassenden tentoonstelling 
konden zien.

lijk erkende Oranje Kruisdiplo-
ma, duurt twaalf lesavonden en 
wordt gegeven in de brandweer-
kazerne in Limmen. Voor aan-
melding:  H. v.d. Linden, tel. 072-
5051929, heleenvanderlinden@
quicknet.nl.

jamsessie wil De Bakkerij een 
podium bieden aan het vele ta-
lent dat in de regio rondloopt. 
Deelname is gratis en aanmel-
ding vooraf is niet nodig. 

Els de Does tekent een portret 
van cellist Peter Süring.



Croonenburg zoekt dames
Castricum – Croonenburg da-
mes 5 is op zoek naar verster-
king voor haar team. Wie een 
(beetje) volleybalervaring heeft, 
kan een keer komen meetrainen 

Castricum - Radio Castricum 
105 organiseert op 12 februa-
ri 2013 in samenwerking met 
Stichting Sociaal Carnaval en de 
gemeente Castricum weer het 
evenement ‘Castricum Beweegt’. 
Een belangrijk onderdeel van 
‘Castricum Beweegt’ is de jaar-
lijkse huldiging van de Castri-
cumse sportkampioenen. Inwo-
ners kunnen hiervoor kansheb-
bers nomineren. 
Een nominatie dient vóór 10 de-
cember gemaild te worden naar: 
sportkampioenen@castricum.nl. 
Geef hierbij duidelijk aan om wie 
of welk team het gaat en welke 
prestatie(s) er is/zijn verricht. 

Vermeld om welke van de vijf ca-
tegorieën het gaat: sportman, 
sportvrouw, sportteam, sportta-
lent, sporter met een beperking.

Castricum - Afgelopen week-
end tijdens de wedstrijden op 
de ijsbaan in Hoorn en Alk-
maar hebben de licentie rijders 
van de VKIJ (vereniging Kenne-
mer IJsbaan) de lat weer hoger 
gelegd. Er werden maar liefst 
42 nieuwe persoonlijke records 
en negen nieuwe clubrecords 
neergezet. Clubrecords waren 
er voor Finet Neelissen, Paulien 
Verhaar, Thom de Vries, Menno 
Schaap en Bram Visser.

Bij het marathonschaatsen 
staan in het algemeen klasse-
ment jeugdmarathon Paulien 
Verhaar en Thom de Vries in 
hun klasse alle twee op de der-
de plaats. Bij de heren junioren 

A in het algemeen klassement 
en de sprintbokaal nemen Bram 
Visser en Menno Schaap res-
pectievelijk de eerste en twee-
de plaats in.  

Bij de dames junioren A neem 
Stella Muthert de tweede plaats 
voor haar rekening. In de ca-
tegorie Dames 2 delen Roos 
de Haan en Roos Tabak rake 
klappen uit in het marathon-
veld door respectievelijk de eer-
ste en tweede plaats te bezet-
ten. Roos de Haan neemt in het 
premieklassement de tweede 
plaats in. 
Bij de heren C2 staat Tako Ta-
bak op de vierde plaats met 0,1 
punt verschil.

Inrijden Pauline Verhaar en Thom de Vries.

OFC een paar maatjes 
te groot voor Vitesse
Castricum - Op de ranglijst van 
de tweede periode stonden Vi-
tesse en OFC op de gedeelde 
eerste plaats. De winnaar van het 
duel in Oostzaan zou dus alleen 
aan kop komen. Vitesse start-
te overrompelend door al in de 
tweede minuut de score te ope-
nen door Jort Kaandorp. Maar 

daarna werd al snel duidelijk dat 
het ‘importteam’ van OFC in alle 
opzichten superieur was aan Vi-
tesse. Hoewel Vitesse nog lange 
tijd mocht hopen op een puntje 
werd het krachtsverschil uitein-
delijk duidelijk weergegeven met 
de eindstand op het scorebord: 
7-3 voor de thuisploeg.

op maandagavond van 21.00 tot 
22.30 uur in sporthal De Bloe-
men.  
Voor meer informatie kan men 
kijken op de website.

FC Castricum 
komt tekort 

tegen Zuidvogels
Castricum – FC Castricum heeft 
een 2-0 nederlaag geleden te-
gen Zuidvogels. Het verlies na 
twee gelijke spelen kwam hard 
aan bij de mannen van Ron van 
der Velde. Door de winst van de 
overige staartploegen gaapt er 
nu een gat van zeven(!) punten 
met de concurrentie. 

“Ik heb toch de hoop dat we na 
de winterstop completer zijn”, 
sprak de geplaagde trainer na 
afloop, toen hij de ontnuchteren-
de cijfers onder ogen kreeg.

Burgemeester Mans opent 
eerste veiling hockeyclub
Castricum - Mixed Hockeyclub 
Castricum (MHCC) organiseert 
voor de eerste keer een clubvei-
ling. De veiling vindt plaats op 23 
maart 2013. Burgemeester Mans 
geeft hierbij het startschot. 

Een clubveiling kan tot grote 
successen leiden. Dat bewijst 
voetbalclub Vitesse ’22 al jaren. 
MHCC volgt nu dit goede voor-

beeld. Op de eerste plaats is 
de veiling een gezellig clubeve-
nement, daarnaast geeft het de 
clubkas iets meer lucht. Een en-
thousiaste groep mensen is ge-
start met de promotie van de vei-
ling. In de weekenden wordt ie-
dereen rond de velden aange-
sproken om na te denken over 
een ‘kavel’ (veilingstuk) die in-
gebracht kan worden. De ‘ka-

velcommissie’ doet dit in bre-
dere kring en scoorde een ka-
vel bij burgemeester Mans: een 
partij golfen met drie perso-
nen en uiteraard de burgemees-
ter zelf. Daarnaast opent de bur-
gemeester de eerste clubveiling 
van MHCC. De veiling is voor ie-
dereen toegankelijk en wordt 
gehouden in het clubhuis van 
MHCC aan de Van Haerlemlaan. 

Biljartvereniging Onder Ons
Prominent clublid Ber 
Zonneveld overleden

Castricum - Op maandag 26 
november is Ber Zonneveld 
overleden. Ber was ruim 52 jaar 
lid en met 86 jaar, het oudst spe-
lende lid van biljartvereniging 
Onder Ons.  In die periode is Ber 
veertien jaar voorzitter geweest 
en was ruim veertig jaar bonds-
arbiter van de K.N.B.B Alkmaar.
Ber kwam trouw elke maandag-
avond naar de club en altijd keu-
rig in het pak met stropdas. De 
stropdas heeft de loop van de 
ballen nooit gehinderd. Op een 
clubavond in 2005 zakte Ber in 
elkaar. Na een lang ziekbed en 
een periode in Meerstaete kwam 
Ber weer op de club, nu met rol-
ator. ,,We waren de laatste jaren 
een beetje bezorgd om Ber. Nor-
maal gesproken kwam hij door 
weer en wind naar de clubavond  

en als hij er  niet was zonder zich 
af te melden, belden we naar zijn 
huis. Behalve als het sneeuwde 
of glad was, dan kwam hij niet, 
‘hij had geen rupsbanden onder 
de rollator’ zei hij dan lachend. 
Om in biljarttermen te blijven:  
Ber heeft een geweldige partij 
gespeeld!”  

Sportkampioenen 
nomineren 

Ommezwaai 
bij VKIJ

Zondag 9 december 14.00 uur:

Limmen - Vrone

balsponsor: SPORTHUIS JOHAN JANSEN HEILOO

pupil v.d. week: KEVIN BALTUS (SPELER LIMMEN D4)
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