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Limmen - Limmen Ludiek heeft 
de eerste presentatie gegeven 
van hun werk met kurken. ,,Als 
proef hebben we een mozaïek 
gemaakt van niemand minder 
dan Nelson Mandela”, aldus An-
dré Koopman van Limmen Lu-
diek. ,,We zijn er heel trots op!” 
Samen met John Scheepma-
ker heeft hij in tien uur tijd een 
kleine 3.250 kurken veranderd 
in een portret van Mandela van 
1,20 cm bij 1,20 cm. ,,Met deze 
proef hebben we heel veel ken-
nis opgedaan en geleerd waar 
het bij het echte strijden om 
het wereldrecord allemaal om 
draait.” 

Limmen Ludiek heeft 500.000 
gebruikte kurken nodig voor 
een mozaïek dat 111 keer gro-
ter wordt dan dat van Mande-
la. Nieuwe kurken zijn welkom. 
Er zijn bovendien veel vrijwilli-
gers nodig om het wereldrecord 
naar Nederland te halen. Kijk 
voor meer informatie op www.
limmenludiek.nl. 

Mandela, maar 
dan in kurk

Petitie ‘Losloopgebied 
Noord End moet blijven’
Castricum - Ze zijn er nog niet 
uit; de voor- en tegenstanders 
van het handhaven van een los-
loopgebied voor honden in het 

park Noord End. Afgevaardig-
den van de gemeente, Visser ’t 
Hooftschool, buurtbewoners, 
agrariërs, politie en hondenbe-

zitters hebben samen gespro-
ken over een mogelijke oplos-
sing. Begin november lieten bur-
gemeester en wethouders weten 
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Actievoerders Marijn Verkuijlen en Irma Plug in het park Noord End.

dat het losloopgebied Noord End 
werd opgeheven naar aanleiding 
van twee bijtincidenten. De emo-
ties onder hondenbezitters lie-
pen hoog op. De burgemeester 
was daarna bereid het besluit op 
te schorten en in overleg te gaan 
met een comité, gevormd uit de 
daar aanwezige hondenbezitters. 

Actievoerder Irma Plug: ,,Het 
eerste gesprek werd gehouden 
in een constructieve sfeer waar 
alle betrokken partijen naar een 
alternatieve oplossing zochten 
waarin een ieder zich kon vin-
den. De vervolgbijeenkomst op 
maandag 25 november liep on-
der andere door het betoog van 
de emotionele vader van een 
kind dat gebeten is een stuk 
stroever. De door ons aange-
dragen oplossing werd niet met 
enthousiasme ontvangen, maar 
zou nader bekeken worden op 
praktische uitvoering tijdens 
een wandeling door het gebied 
met een aantal betrokken partij-
en. Op 27 november heeft deze 
schouw plaatsgevonden en zijn 
de diverse oplossingen beke-
ken en besproken. Helaas heb-
ben we moeten constateren dat, 
ondanks onze goede wil, er al-
tijd wel een partij is die zich niet 
kan vinden in een alternatief. Wij 
zullen ons beraden op welke wij-
ze wij hier het verstandigst mee 
om kunnen gaan, maar we roe-

pen elke hondenbezitter die het 
niet eens is met de huidige ont-
wikkelingen op om voor 11 de-
cember schriftelijk bezwaar aan 
te tekenen tegen dit besluit. Wie 
hulp nodig heeft kan mij berei-
ken via plug@hotmail.com.” 

De actievoerders zouden het 
liefst zien dat er een losloop-
gebied komt op de strook van 
noord naar zuid, vanaf het Jac. 
P. Thijsse College tot het nieu-
we bruggetje en naar het wes-
ten toe tot aan het Pad van de 
Mensenrechten plus het eilandje 
van het Timmerdorp. Ondertus-
sen is een petitie gestart waar 
voorstanders van een losloopge-
bied hun handtekening kunnen 
zetten: www.petities24.com.

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430
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Castricum - Op dinsdag 26 no-
vember vond een oprichtingsver-
gadering plaats met deelnemers 
aan de pluktuin, de Juttertuin, op 
het bloembollenveld achter het 
Strandvondstenmuseum. 

De deelnemers gaan seizoens-
gebonden gewassen telen in de 
volle grond waarvan een deel 
verkocht wordt aan het publiek. 
De nadruk ligt op diversiteit. Be-
zoekers van het museum en de 
pluktuin kunnen tijdens ope-
ningstijden bloemen en groenten 
oogsten. Er worden onder ande-

re ‘vergeten’ groeten geteeld zo-
als pastinaken en schorseneren. 
Als het strandvondstenmuseum 
ophoudt te bestaan, gaat de Jut-
terstuin gewoon door.

Menno Twisk van het muse-
um: ,,Op donderdag 21 novem-
ber heeft een gesprek plaatsge-
vonden met wethouder Portegies 
over hoe de vlag er voor het mu-
seum nu bij hangt. Maar er ko-
men geen nieuwe inzichten van-
uit het college; een woonruim-
te realiseren is niet toegestaan. 
De afspraak is, dat we in gesprek 

Jutterstuin van start bij 
Strandvondstenmuseum

blijven. Op dinsdag 26 november 
bezocht Wethouder Alletta Hek-
ker van de gemeente Bergen 
het museum. We hebben onder 
meer besproken, als het muse-
um uit Castricum verdwijnt, op 
welke plekken er in Egmond mo-
gelijkheden zijn.” Logo: Rob Ber-
kemeier.

Limmen - Donderdagmorgen 
omstreeks 7.50 uur vond een 
aanrijding plaats op de Provin-
cialeweg in Alkmaar waarbij een 
68-jarige vrouw uit Limmen ern-
stig gewond raakte. De N242, 
gelegen tussen de N243 en de 
N508 gaat van drie naar een rij-
strook. Bovendien is er sprake 
van een onoverzichtelijke bocht.

Vrouw (68) uit Limmen ernstig gewond geraakt

Geboren: 
Wonende te Castricum:
22-11-2013: Mason Dela-
no, zoon van M. Lok en A.J. Pi-
no, geboren te Alkmaar. 25-11-
2013: Elisabeth Gwendolyn Jac-
kie, dochter van O.P. Okker en D. 
de Lange, geboren te Alkmaar.
26-11-2013: Wies Jette, doch-
ter van M.H. Wessels en L. Job-
se, geboren te Beverwijk. 26-11-
2013: Oghut, zoon van P. Ablat 
en R. Turdi, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
18-11-2013: Jim Ferdinand Mar-
kus, zoon van J.W.P. Bonne en 
W.A.A. Pepping, geboren te Alk-

maar. 22-11-2013: Vajènne, 
dochter van M.M. Hof en E. van 
Leeuwen, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
22-11-2013: Frederiek, dochter 
van J. Both en J.P.M. Kerssens, 
geboren te Akersloot.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
25-11-2013: Weijers, Raymon G. 
en Hoek, Rianne, beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-11-2013: Admiraal, Erik J.P. 

Burgerlijke stand Castricum en Schuitmann, Larissa, beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-11-2013: Louman, Maria J.T., 
oud 83 jaar, overleden te Haar-
lem. 19-11-2013: Tervoort, Adri-
anus J., oud 84 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met A.G. 
Beentjes. 20-11-2013: Lourens, 
Margaretha, oud 91 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd ge-
weest met J.P. Soeting. 25-11-
2013: Fakkeldij, Alphonsus B.M., 
oud 66 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met N.K.J. Zui-
dema. 25-11-2013: Freitag, Ali-
da M., oud 87 jaar, overleden te 

Amsterdam, gehuwd geweest 
met J.P. Kloes. 26-11-2013: Lau-
renssen, Maria A.H., oud 87 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met P.J. van den Aak-
ster.
Wonende te Bakkum:
18-11-2013: Ahmadshah Bibig-
hord, oud 91 jaar, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Akersloot:          
21-11-2013: Betjes, Johannes 
J.P., oud 54 jaar, overleden te 
Akersloot.
Wonende te Velsen:
23-11-2013: Kea, Franciscus 
W.J., oud 55 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met J. Deel-
man.

Akersloot - Zondag 8 december 
vindt de ‘Warme Wintermarkt’ 
plaats in en rondom ’t Hoorntje  
van 14.00 tot 19.00 uur. Onder-
nemers laten lekkernijen proe-
ven en producten zien. Aan de 
kleine inwoners van Akersloot is 
ook gedacht. De kerstman loopt 
rond en op het plein staat een 
megasneeuwschuiver. Het en-
tertainment wordt onder andere 
verzorgd door het Aquariuskoor 
en kinderkoor ‘De Meerzanger-
tjes’, afgewisseld door muziek 
van Dick Langendijk.

Wintermarkt

Door één appel in New York belanden?

Castricum - Castricum – Maar-
ten Kok (21) wil samen met ne-
gen vrienden onder het motto 

‘from apple to big apple’ in New 
York terechtkomen. Door één 
appel te ruilen, willen de studen-

ten uiteindelijk tien tickets be-
machtigen. Het product dat de 
studenten ontvangen voor de 
symbolische appel moet weer 
worden geruild tegen iets waar-
devollers. Uiteindelijk moeten de 
studenten een product in han-
den hebben dat evenveel waard 
is als tien tickets richting New 
York. Er zit een onderliggende 
gedachte achter de ruilactie van 
de groep. De vrienden willen la-
ten zien dat als je een doel voor 
ogen hebt en er voor gaat, alles 
mogelijk is. Volgens de groep ja-
gen te weinig mensen hun dro-
men na en door deze actie willen 
zij mensen inspireren. 
De voortgang van de groep is te 
volgen via de volgende website 
www.fromappletobigapple.nl  en 
de bijbehorende social media. 
Iedereen die zich geroepen voelt, 
kan via de verschillende kanalen 

laten weten dat zij een ruilob-
ject hebben voor de groep. De 
bezoeker kan zijn passie/droom 
delen op de website. Uit al deze 
inzendingen neemt de groep de 
leukste passies en dromen mee 
naar New York. Deze worden 
vervolgens omgetoverd tot stic-
kers die de vrienden door heel 
de stad plakken. 

,,Dit moet onze volgers inspire-
ren. Zo plakken wij bijvoorbeeld 
de droom van een beginnend 
kunstenaar bij een belangrijke 
expositie,” zegt Nikki van Leeu-
wen (24), het brein achter deze 
challenge. Van Leeuwen is ervan 
overtuigd dat het gaat lukken. 
,,Het moet wel lukken, over acht 
weken zitten wij in New York. Wij 
gaan laten zien dat alles moge-
lijk is. Iedereen kan zijn droom 
werkelijkheid laten worden.”

Een 23-jarige vrouw uit Wormer-
veer reed in een vrachtauto en 
zag te laat dat het verkeer voor 
haar afremde. Zij botste achter-
op een personenauto, bestuurd 
door het slachtoffer. 
Deze auto schoot naar voren en 
kwam op die manier bekneld 
te zitten tussen twee vrachtwa-
gens. Het slachtoffer liep ern-

stig letsel op en moest door de 
brandweer uit haar voertuig ge-
haald worden. 
Zij werd voor behandeling wor-
den overgebracht naar het zie-
kenhuis. De Wormerveerse werd 
aangehouden en voor verhoor 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Haar rijbewijs werd inge-
vorderd.

Castricum - Op 7 decem-
ber houdt activiteitenclub Stap-
maatjes, voor mensen tussen 30 
en 55 jaar, een kennismakings-
borrel. Zie www.stapmaatjes.nl.

Stapmaatjes
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woensdag 15.45 uur  2D! 
woensdag 20.00 uur  3D!

The Hobbit 2
dinsdag 16.15 uur  

Soof - Ladies Afternoon
vrijdag 13.30 uur   zaterdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur   dinsdag 16.30 uur   

Elle S’en va
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur   

dinsdag 14.00 uur   
What Maisie knew

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur  
woensdag 20.00 uur  

La Grande Bellezza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur   
zondag 15.45 & 19.30 uur  

maandag 20.00 uur  dinsdag 20.45 uur  
The Hunger Games 2: Catching Fire

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur   
Het Diner

zaterdag, zondag & woensdag 13.30 uur  
Frozen (NL) 3D
woensdag 16.00 uur  

Mees Kees op kamp
donderdag 13.30 uur   vrijdag 16.00 uur  

zaterdag 18.45 uur  zondag 15.45 uur  
De nieuwe wildernis
vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 & 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Midden in de Winternacht

Programma 5 dec t/m 11 dec 2013

The Hobbit: The 
Desolation Of Smaug

The Hobbit: The Desolation of 
Smaug is de tweede film uit de 
trilogie van boekverfilmingen 
van het blijvend populaire mees-
terwerk The Hobbit, van J.R.R. 
Tolkien. In dit verhaal de avontu-
ren van het titelpersonage Bilbo 

Balings tijdens zijn epische ex-
peditie naar het verloren dwer-
genrijk Erebor. Hij wordt verge-
zeld door de tovenaar Gandalf de 
Grijze en dertien dwergen, on-
der leiding van de legendarische 
krijger Thorin Eikenschild.

Bettie is begin 60, woont samen 
met haar moeder en staat elke 
dag in haar restaurant dezelf-
de gerechten aan dezelfde gas-
ten te serveren. Wanneer ze be-
seft dat zowel haar liefdesleven 
als haar carrière anders zijn ge-
lopen dan gepland, stapt ze haar 

Elle S’en Va auto in en slaat ze op de vlucht. 
Tijdens haar roadtrip door Frank-
rijk beleeft ze avonturen waar ze 
niet meer van durfde te dromen 
en brengt ze tijd door met haar 
kleinzoon die ze voorheen zel-
den zag. 
Ze voelt zich vrijer dan ooit te vo-
ren en ontdekt wat er werkelijk 
ontbreekt in haar leven.

Castricum - Op zaterdag 14 de-
cember wordt de jaarlijkse kerst-
markt gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Van 16.30 uur 
tot 19.30 uur staan er allerlei 
kraampjes, er is muziek en een 
kerstcafé. Wereldwinkel Limmen 
is er, het Rode Kruis, Klaver Vier, 
Straatkinderen van Kathman-
du, Stichting Raja, Stichting Wol, 
Het Scharlaken Noord en Stich-
ting Wisselwerk. Nieuw dit jaar 
is een kraam met versiering voor 
de kerstboom gemaakt van ge-
recyled materiaal zoals bierdop-
pen, lipjes van limonadeblikjes, 
kurken en ijsstokjes. In de kas 
verkopen de vrijwilligers vogel-
voederhuisjes, pindaslingers en 

nog veel meer om vogels de win-
ter door te helpen. En natuurlijk 
kerststukjes gemaakt door vrij-
willigers de opbrengst hiervan is 
voor de Tuin. Binnen kunnen kin-
deren voor een euro een glaasje 
beschilderen of een stompkaars-
je rollen van bijenwas. En er is 
een puzzelspel: ‘Kleed de kerst-
man aan’. Jeugdorkest 

Emergo, kinderkoor de Kerstster-
retjes, Jan&Pipp, vioolgezelschap 
Christmas Fieddlers en Carol Sin-
gers verzorgen de muziek. In het 
kerstcafé is koffie/thee, kerststol, 
glühwein, erwtensoep met rog-
gebrood en belegde broodjes te 
koop. 

 

Castricum - Op vrijdag 6 de-
cember begint De Bakkerij met 
twee toppers uit de vaderlandse 
hiphopscene; Kern Revolutionai-
re Zaken en Nilis. Kern Revolu-
tionaire Zaken bombardeert het 
publiek met hiphop vol rebelse 
energie. Nilis komt met een po-
sitieve vibehop met een knipoog 
over zijn alter ego ‘Schele Nelis’. 
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is 4.00/3.00 euro. Op 
zaterdag 7 december is het van-
af 14.00 uur tijd voor een spel-
letjesmiddag. De entree is deze 
middag gratis.
Zaterdagavond is De Bakkerij 
vanaf 21.00 uur open met The Big 
Hunger en Bram Wesdorp. Een 

enorme trommel, een ukelele en 
een oude synthesizer komen een 
café binnen. Zo begint de uit de 
hand gelopen grap waaruit The 
Big Hunger is ontstaan. Met hun 
rake popliedjes, geënt op zowel 
folk als soultradities, en beziel-
de live-act is The Big Hunger de 
oorspronkelijke grap ver overste-
gen. Bram Wesdorp brengt een 
gebroken hart, liefde voor het le-
ven, randomellende en oorstre-
lende muziek. De eerste band 
begint rond 22.00 uur. Entree is 
4.00/3.00 euro. Zondagmiddag 8 
december gaat De Bakkerij van-
af 14.00 uur het weekend uit met 
een Open Podium. 
Het adres is Dorpsstraat 30. 

HipHop, spelletjes en 
Open Podium in De Bak

Castricum - Op zondagmiddag 
8 december verzorgt ‘Het mag 
geen naam hebben’ bij de Zon-
dagsociëteit een optreden. Van-
af januari 2014 verhuist de so-
ciëteit naar Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15. De naam ‘Het 
mag geen naam hebben’ is ont-
staan uit het idee dat deze vrien-
dengroep nooit buitenshuis zou 
gaan optreden, alleen muziek 
maken bij elkaar thuis. Diverse 
instrumenten passeren de revue 
zoals  gitaren, banjo, accordeon, 
melodica en er is zang. Dit mu-
zikale combo bestaat uit Marga 
Verhulsdonck, Theo Moorman, 
Henk Kerssens, Hans Vermeulen 
en Jan van der Schaaf, vaste pia-
nist van de zondagsociëteit. Mu-

‘Het mag geen naam hebben’

ziekliefhebbers zijn uitgenodigd 
van 14.00 tot 16.00 uur in ont-
moetingscentrum op de Gees-
terduinweg 5. Toegang is 4 eu-

ro. Voor meer informatie: Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251- 
65 65 62 of info@welzijncastri-
cum.nl.

Castricum - Op 24 december  is 
het 27 jaar geleden dat de Kerst-
inn in Castricum haar intrede 
deed. Fons Geenevasen, de drij-
vende kracht achter de Kerst-inn, 
pakt het nu anders aan. 

,,Voorheen was er op kerstavond 
een gezellige avond, nu doen we 
het anders. De Kerst-inn komt bij 

de mensen thuis op kerstavond. 
Mensen die het moeilijk gehad 
hebben het afgelopen jaar, wor-
den  verrast met een kerstpakket. 
Wij willen laten zien dat er nog 
een instantie is die om mensen 
geeft, want daar is Kerst-inn voor 
bedoeld.” De organisatie heeft 
een sociaal netwerk waaruit per-
sonen worden geselecteerd die 

het gebaar op prijs stellen. Met 
het kerstpakket wordt ook een 
bloemstukje afgegeven, die ge-
schonken worden door de bloe-
misten uit Castricum.

Acht vrijwilligers gaan op kerst-
avond op stap om veertig men-
sen in Castricum,  Limmen en 
Akersloot thuis te bezoeken. 

Kerst-inn komt bij mensen langs





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Afgelopen zomer is de 
massagepraktijk Los&Zo 
van Marinke Kroes van der 
Windt op de Schulpstet 13 
in Bakkum geopend. Zij 
biedt naast de klassieke 
ontspanningsmassage ook 
cuppingmassage aan en 
een uitgebreide voetrefl ex-
behandeling.

Cupping is een behan-
delwijze uit de traditione-
le Chinese geneeskunde 
(TCM) waarbij men cups 
vacuüm laat trekken op 
het lichaam. Hierbij wor-
den afvalstoffen vanuit 
diepere lichaamsweefsels 
naar het huidoppervlak 
getrokken. Doordat de 
spieren en de huid goed doorbloed raken, wordt het 
voor het lichaam eenvoudiger afvalstoffen af te voeren. 
,,Een zelfgenezend proces dus”, zegt Marinke. ,,Jenni-
fer Aniston en Gwyneth Paltrow zijn bekende celebri-
ties die cupping ook hebben ontdekt. En een ontspan-
ningsmassage op zijn tijd met heerlijk geurende oli-
en brengt lichaam en geest weer in balans.”En dan be-
sluit ze grappend: ,,Door even stil te staan bij jezelf, la-
ten we het dagelijkse leven ‘Los&Zo’.”

Zondagmiddag 8 december komt Auke Kok met zijn nieuwe boek 
‘Tussen godenzonen’ naar boekhandel Laan. Om 14.00 zijn alle Ajax-
fans welkom. Auke presenteert zijn boek en houdt een quiz over Ajax. 

In het seizoen 2012-2013 volgde Auke Kok de club van zeer dichtbij 
en sprak uitvoerig met medewerkers, fans, spelers en trainers. Hij ob-
serveerde hun rituelen en vroeg zich af waar de grens ligt tussen voet-
bal, marketing en religie. In talrijke gesprekken, thuis en op de club, 
gaven de Godenzonen inzicht in hun succesvolle, en soms ook tra-
gisch mislukte pogingen vooruit te komen in een harde wereld. 
Op zoek naar de waarheid achter de voetbalclichés legt Kok in Tussen 
Godenzonen even meeslepend als minutieus de microkosmos van een 
voetbalploeg bloot. het adres is Burgemeester Mooijstraat 19 in Cas-
tricum.

Massage, voetrefl ex 
en cuping bij Los&ZoAan de Dorpsstraat 75J in Castricum is sinds een jaar 

kapsalon CFH Care For Hair gevestigd. Bij deze kap-
per kan het hele gezin terecht. CFH levert kwaliteit met 
persoonlijke aandacht en oog voor detail. De klant is 
hier het middelpunt. CFH kijkt bovendien altijd voor-
uit naar de nieuwste trends en technieken. Alle kap-
pers worden continue getraind om deze kennis up to 
date te houden. En bij CFH betaalt men nooit teveel. 
Een nieuwe coupe, een nieuwe kleur of een comple-
te make-over? De prijs is altijd scherp. CFH is zes da-
gen per week geopend en op donderdag- en vrijdag-
avond tot 21.00 uur. Iedereen kan de hele dag zonder 
afspraak binnenlopen, ‘s ochtends wordt ook op af-
spraak gewerkt. CFH is ook te vinden in  Assendelft, 
Heerhugowaard en Sint Pancras. Neem een kijkje op 
www.careforhair.nl of download de app voor meer in-
formatie. CFH is ook te vinden op facebook, twitter en 
instagram. Het telefoonnummer is 0251-651061.

Alle Ajaxfans zondag 
naar boekhandel Laan

Care for Hair, kapsalon met oog voor detail

Winterkorting 
bij Van Zandwijk 
Schilderwerken

Van Zandwijk Schilderwerken uit Castricum is van vele 
markten thuis. Dit bedrijf biedt binnen- en buitenschilder-
werk en men kan hier terecht voor glas en behang. On-
der de conceptnaam Casafi x wordt bovendien totaalafwer-
king geboden. 

Casafi x is het aanspreekpunt voor het vervullen van woon-
wensen; van offerte tot de oplevering. Denk dan aan schil-
deren, stuukwerk, stofferen, klein timmerwerk, bijvoor-
beeld het plaatsen van binnendeuren, plinten en venster-
banken, en het volledig restylen van een woon- of slaap-
kamer, keuken, badkamer of zolder. Dit bedrijf levert het 
werk turn-key af zodat men werkelijk niets meer hoeft te 
doen. Tijdens de winteractie ontvangt men tien tot vijftien 
procent korting op de factuur van 1 november tot 14 maart. 
Neem contact op via www.vzschilderwerken.nl, tel.: 0251-
658614/06 53242562.

De echte bomen zijn weer binnen bij Bob
De echte bomen zijn weer binnen bij Bob in Castricum, 
verkrijgbaar in alle soorten en maten en vers gekapt. 
Ook dit jaar zijn prachtige Nordmannen geselecteerd 
in Denemarken door Bob en zijn maatje Bas. ,,En dan 
alleen bomen met het predikaat Original Nordmann”, 
zegt Bob. ,,Nieuw dit jaar zijn de mooie Nordmannen 
in pot die ik samen met mijn zoon Jelle heb uitgezocht 
in Duitsland.” De easyfi x standaard voor de kerstboom 
is hier verkrijgbaar. ,,Met dit systeem kan je elke kerst-

boom probleemloos neerzetten. Binnen vijf seconden 
staat de boom kaarsrecht in de standaard. En in com-
binatie met een boom geldt een aantrekkelijk tarief.” 

De verkoop is gestart op woensdag 4 december, De 
kerstman komt langs op zaterdag 14 december met 
voor de kleine kinderen een verrassing. Bob besluit la-
chend: ,,Kom voor een droom van een boom, naar de 
Verlegde Overtoom!”

Buurman Jan, en zoon Kris lossen de truck met kerstbomen uit Denemarken.
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Limmen - Wie ook mee wil hel-
pen om het leven dan de bewo-
ners van het rampgebied in de 
Filipijnen wat draaglijker te ma-
ken, kan nu in actie komen. 

Tjeerd Blom en Lucienne van der 
Aar hebben een inzamelingsac-
tie op touw gezet. Iedereen kan 
spullen inleveren bij het gezond-
heidscentrum Limmen op Zon-

Inzamelingsactie in 
Limmen voor Filipijnen

Castricum - Zondagavond 8 
december vindt vanaf 18.20 uur 
een herdenkingsavond plaats op 
begraafplaats Onderlangs. Ter 
gelegenheid van Wereldlichtjes-
dag kan iedereen die een kind 
mist een kaarsje komen bran-
den. 
,,Zo hopen we samen troostend 
licht te brengen in het donker 
van gemis”, vertelt organisator 
Daphne van den Boogaard.
Als herdenkingsthema is geko-
zen voor ‘Verweven in je leven’. 
Zangeres Simone Awhina brengt 
meerdere nummers live ten ge-
hore zij zal de namen van de kin-
deren zingen. “Ook al is je kind 
fysiek niet meer bij je, het blijft 
altijd een deel van je leven”, ver-

Zondag is Wereldlichtjesdag

Castricum – Vorige week dins-
dag was het Groot Dictee Cas-
tricum waarbij ouderen de strijd 
aanbonden tegen jongeren. Bij 
de senioren werd de eerste prijs 
behaald door Lilian Schreuder 
met een fout. De twee vooraf-
gaande jaren won ze ook al de 
eerste prijs. Lilian is 66 en heeft 
tientallen boeken uit het Engels 

vertaald. De tweede prijs bij de 
senioren ging naar Rene Marce-
lis met vijf fout en de derde prijs 
naar Clara Seyn met zeven fout.
Bij de junioren was de eerste 
prijs voor Anne Raspoort met zes 
fout, de tweede prijs voor Ivo Jak 
met zeven fout en de derde prijs 
voor Jonas van Kappel met acht 
fout. 

Castricum – Het concept van 
de kandidatenlijst van  CKenG is 
unaniem door de leden goedge-
keurd. De lijst laat een mix zien 
van mensen afkomstig uit uit-
eenlopende sectoren van de 
maatschappij. De gemiddelde 
leeftijd van de kandidaten op de 
lijst is fors lager komen te lig-
gen. Er is vooral op complemen-
taire kennis en inhoud geselec-
teerd. Dat heeft geresulteerd in 
een grote groep, vooral vanuit 
de steunfractie doorgestroom-
de, nieuwkomers: Wilco van Pel, 
Ralph Castricum, Rens Breedt 
Bruijn, Suzanne Kooijman, Fanny 
Tijsen en Kim Meijer. De jongste 
is begin twintig, de oudste be-
gin dertig. De ervaren raadsle-
den Roel Beems, tevens lijsttrek-

ker, Divera Borsboom en Willem 
Veldt creëren door hun dossier-
kennis en politieke ervaring het 
evenwicht binnen deze top tien. 
De huidige CKenG wethouder 
Bert Meijer staat als lijstduwer 
op plaats 31. De oprichter van 
de partij gaat zich sterk maken 
voor de CKenG Academie en de 
CKenG Denktank. Door middel 
van een gestructureerd oplei-
dings- en kennisontwikkelings-
programma, ook open voor an-
dere politieke partijen, gaat hij 
het team voorbereiden en straks 
begeleiden. Het bestuur neemt 
afstand van de bewering dat Bert 
Meijer en Aart Leemhuis ‘haasje 
over zouden willen springen over 
de verkiesbaar geplaatste men-
sen op de lijst’. 

Kandidaten CKenG bekend; 
Meijer start politieke 
Academie en Denktank

Castricum - Het CDA Castri-
cum heeft de lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 19 maart gekozen. Het 
is Wim Swart, de huidige frac-
tievoorzitter van het CDA Cas-
tricum. Wim Swart leidt op dit 
moment de CDA-fractie die 
met drie personen in de raad 
is vertegenwoordigd. Ook het 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is 
vastgesteld met al titel ‘Samen 
kunnen we meer’. 

Wim Swart 
lijsttrekker CDA

Castricum - De provin-
cie Noord-Holland en duinbe-
heerder PWN stellen voor het 
Noordhollands Duinreservaat 
twee plannen op: een Natura 
2000-beheerplan en een nieuwe 
beheernota over het natuur- en 
recreatiebeleid voor de komen-
de tien jaar. 
Op 9 december vindt hier-
over een informatiebijeenkomst 
plaats. De bijeenkomst vindt 

plaats in De Hoep aanvang 19.30 
uur. Op www.noord-holland.nl/
natura2000 staat het programma 
en is aangegeven hoe geïnteres-
seerden zich kunnen aanmel-
den. Deze website biedt daar-
naast meer informatie over Na-
tura-2000 en over het beheer-
plan voor het Noordhollands 
Duinreservaat. Op www.pwn.nl 
is meer informatie te vinden over 
de beheernota. 

Duinreservaat 
en Natura 2000

nedauw 2. Op 20 december vaart 
een container naar het getroffen 
eiland Leyte. Voor 10 december 
kan men in een afgesloten zak 
de volgende artikelen inleveren: 
allerlei soorten gereedschap, le-
vensmiddelen maar niet in glas, 
kook- en eetgerei, schone kle-
ding en schoenen, linnengoed, 
schoolspullen, verbandmateri-
eel, krukken en rolstoelen, mus-

kietnetten, verzorgingsproduc-
ten, naaimachines, poppen en 
knuffels. Wie grote goederen af 
wil staan belt Tjeerd Blom: 06-55 
777729 of Lucienne van der Aar: 
06-52774993. 

telt Daphne. ,,Dat maakt het ook 
belangrijk om daar samen bij 
stil te staan." De Wereldlicht-
jesdagbijeenkomst vindt binnen 
plaats op begraafplaats Onder-
langs, Kramersweg 3 in Castri-
cum, achter het station. Deelna-
me is gratis. 

Stichting WereldOuders helpt kansloze kinderen
Rik de Wildt zamelt met Nicaragua 
Volcano Challenge 110.000 euro in

Castricum - Maandag is Rik de 
Wildt, één van de dertig deelne-
mers aan de Nicaragua Volca-
no Challenge geland op Schip-
hol. In negen dagen tijd heeft 
hij meer dan 350 kilometer per 
mountainbike afgelegd door Ni-
caragua om zo geld in te zame-

len voor Stichting WereldOu-
ders. Inmiddels staat de teller 
al op 110.000 euro en het is nog 
steeds mogelijk om Rik én We-
reldOuders te steunen. Tijdens 
de Nicaragua Volcano Challenge 
2013 hebben de deelnemers zelf 
ervaren wat het werk van Werel-

dOuders inhoudt. Tijdens het be-
zoek konden zij zien dat hun bij-
drage daadwerkelijk een verschil 
maakt in het leven van voorheen 
kansloze kinderen. WereldOu-
ders geeft structurele hulp aan 
thuisloze kinderen in negen lan-
den in Latijns-Amerika. 

RegioBank Limmen draagt 
bij aan lokale leefbaarheid
Limmen - Steeds meer inwo-
ners van kleine kernen krijgen 
te maken met voorzieningen die 
verdwijnen. Een toenemend aan-
tal dorpen en kleine steden moet 
het ºhierdoor stellen zonder ei-
gen bankfaciliteiten. Uit onder-
zoek van een groot onderzoeks-
bureau blijkt dat ruim 75% van 
de ondervraagden een bank in 
de buurt wil waar ze nog ge-

woon binnen kunnen lopen. ,,De 
leefbaarheid van de regio en de 
lokale gemeenschap staat door 
het verdwijnen van bankkan-
toren onder druk.”, aldus Ru-
ben van Hamburg, adviseur van 
RegioBank Limmen. Tegen de 
stroom in kiest RegioBank er 
juist voor het aantal bankkan-
toren uit te breiden, naar inmid-
dels meer dan 530. Petra Bon-

nema, adviseur van RegioBank 
Limmen vindt dat het bankkan-
toor onderdeel is van de lokale 
gemeenschap. Die lokale wor-
tels en het persoonlijke con-
tact zorgen ervoor dat de advi-
seur van RegioBank zijn klanten 
goed kent. ,,Wij maken nog echt 
tijd voor de klant. Wij zijn met 
onze klanten en hun buurt ver-
bonden.” Petra vervolgt: ,,Luiste-
ren naar de klant. Gewoon, een 
goed gesprek met een kop kof-
fie. Op deze manier kunnen we 
echt advies op maat geven. op 
ons kantoor aan De Drie Linden 
1 in Limmen.”
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Castricum - Op zaterdag 30 
november vond de demonstra-
tie rolstoelhandbal plaats in 
sporthal De Bloemen. Op initia-
tief van Ada Stam organiseerde 
CSV Handbal deze demonstra-
tie in samenwerking met hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer 
en Heliomare sport. Een groep 
rolstoelgebruikers van Helioma-
re trad aan tegen de herense-
lectie van FIQAS Aalsmeer die 
voor de gelegenheid in een rol-
stoel stapte.  Ada Stam, zelf lan-
ge tijd handbalkeepster geweest 
op hoog niveau en nu rolstoelge-
bruiker, was het keepen nog niet 
verleerd. Met een paar prachti-

ge reddingen hield ze een aan-
tal ballen van de scherpschut-
ters van Aalsmeer buiten haar 
doel. De heren van Aalsmeer 
kwamen opvallend minder vaak 
in scoringspositie dan de echte 
rolstoelgebruikers. De rolstoel-
gebruikers hadden de rolstoel 
duidelijk vele malen beter on-
der controle en waren sneller en 
behendiger. Afronden en scoren 
was voor hen echter lastiger; er 
zat tenslotte wel een eredivisie-
keeper in het doel! 

Ada Stam: ,,Wie er won? Ieder-
een! Want dit was een prachtige 
ervaring. Sport verbroedert!" 

Castricum - Sil Jonker (fo-
to rechts) en Bram Vijzelaar be-
leefden de voetbaldag van hun 
leven. Wat hebben deze jon-
ge voetballers van FC Castricum 
toch genoten. Tijdens het be-
zoek van AZ-directeur Toon Ger-
brands bij FC Castricum was een 
prijsvraag uitgeschreven. Win-
naar werd Sil. Hij won een VIP-
arrangement bij AZ voor twee 
personen.
In het AFAS-stadion werden de 
mannen naar de bestuurskamer 
gebracht. Sil enthousiast: ,,Me-
neer Gerbrands stond ons al 
voor de deur op te wachten. Hij 
stelde ons voor aan Wouter. Aan 
hem konden we allerlei vragen 
stellen. Dat was mooi makke-
lijk.” Bram opgetogen: ,,We kre-
gen daar een buffet. Er stond al-
lerlei eten en drinken.” AZ speel-
de thuis tegen Roda JC. ,,Wél 
een leuke wedstrijd vond ik, 
maar met een grove eerste helft. 
Nemanja Gudelj en Nick Vier-
gever kregen een rode kaart. 
Eindstand 2-2. Na de wedstrijd 
zijn we door Wouter opgehaald 
en weer naar de persconferen-
tie gebracht. Daar hebben we 
Dick Advokaat, Ruud Brood en 
Daan Schippers ontmoet. Oh ja, 
weet je wie we ook nog tegen-
kwamen? Denni Avdic en Etien-
ne Reijnen. Maar we gingen naar 
huis zonder handtekeningen. We 
hadden geen pen en papier bij 
ons… (Foto: Familie Jonker).

Castricum - In een matige wed-
strijd heeft AMVJ door goed te 
counteren en de kansen te be-
nutten met 4-2 gewonnen van FC 
Castricum. Een prestatie op zich, 
omdat de keeper van AMVJ al in 
de 17e minuut een vinger uit te 
kom opliep. In de rust werd hij 
gewisseld door nota bene een 
veldspeler. De eerste 20 minu-
ten had FC Castricum een veld-
overwicht met redelijk goed voet-
bal waarbij Tobias de Koning al 
snel een bal op de binnenkant 
van de paal schoot. Uit het niets 
schoot de spits van AMVJ in de 
12 minuten de bal keihard in de 
bovenhoek. Castricum liet zich 
niet onbetuigd. Na een voorzet 
van Maarten van Duivenvoorde, 
die door iedereen gemist werd, 
kwam er een voorzet van Jus-
to van de Werf waarbij de kee-
per de bal los liet en goudhaan-
tje Remko Hoek de bal er netjes 

inschoot. Hierna werd er slecht 
gespeeld. In de rust greep coach 
Ron van der Velde in met de wis-
sel Duco de Koning voor Mendel 
Aldershof. Voordat FC Castricum 
het wist lag de bal in de 47e mi-
nuut alweer in het netje. Een paar 
minuten later alweer een grote 
kans voor AMVJ die door Mari-
us Jansen gelukkig nog werd ge-
keerd. Even later was het wel raak 
na een snelle uitval: 3-1. Hierna 
kwam er een licht offensief van 
FC Castricum waarbij Daan Ha-
maker meer naar voren ging. In 
de 74e minuut kopte hij de 3-2 in.
Met Peter Hes voor Justo van de 
Werf, die meteen een mooie kans 
kreeg maar deze niet benutte en 
met een rommelig einde werd het 
alsnog 4-2. Hoogtepunt van de 
wedstrijd? Het eindsignaal van 
de scheidsrechter. Op de foto van 
Bert Schaap: Joris Schekkerman 
verdedigt uit voor FC Castricum.

FC Castricum onderuit 
tegen koploper AMVJ

Rolstoelhandbal met 
alleen maar winnaars 

Zondag 8 december 14.00 uur:

Limmen  -  Meervogels

balsponsor:	 AutoschAdebedrijf P. Zonneveld
	 Kerssens luchtbehAndeling

pupil v.d. week:	jAcco de jong (sPeler limmen d1)

Sil en Bram als 
VIP bij AZ

Limmen - De afgelopen weken 
liep het stroef bij het vlaggen-
schip van de dames- en meiden-
afdeling van voetbalvereniging 
Limmen. Na het kampioenschap 
vorig seizoen, ging het team in de 
tweede klasse spelen en dat ging 
in het begin heel aardig. De no-
dige tegenstanders werden zon-
der punten naar huis gestuurd. 
De afgelopen vier wedstrijden 
werd niet gewonnen, dus moest 
het dit weekend gebeuren tegen 
de nummer laatst op de rang-
lijst: SO Soest. In de 25e minuut 
kon keepster Linda een bal weg-
tikken, maar dit ging ten kos-
te van haar vinger. Linda moest 
door naar het ziekenhuis en Ta-
mara nam haar plaats in de goal 

in. Vijf minuten later was het de 
spits van SO Soest die van een 
meter of vijftien vrij mocht uit-
halen en de bal in de lange hoek 
kon schieten: 1-0. Na de rust in 
de zestigste minuut: 2-0. Limmen 
bleef op jacht gaan naar de aan-
sluitingstreffer en deze kwam er 
ook. Nathalie werkte de zoveelste 
corner knap achter de keepster 
van SO Soest. 2-1 en nog 20 mi-
nuten op de klok. De kansen ble-
ven komen, maar zonder resul-
taat, waardoor na 90 minuten 
nog steeds de 2-1 op het sco-
rebord stond. Zondag de laatste 
wedstrijd tegen Velsen. Tijdens 
de kermiswedstrijd werd nipt van 
deze ploeg verloren, maar toen 
was een punt verdiend geweest.Castricum - De Haagsche Rug-

by Club verkeert in blakende 
vorm, dat was overduidelijk na de 
13 – 46 overwinning op de Castri-
cumse Rugby Club afgelopen za-
terdag.  Op haar eigen thuisba-
sis moest CasRC lijdzaam toezien 
hoe een ontketend HRC de bo-
venliggende partij was. De Duin-
randers bezetten nu plaats vier 
met de hete adem van ’t Gooi en 
the Dukes in hun nek en als out-
siders Eemland en Oemoemenoe.
Het is een zwaar programma dat 
de Castricumse Rugby Club nog 
heeft af te werken. Hoe zwaar 
bleek wel in het onderling tref-
fen met de ploeg uit Den Haag. 

 

Castricum - Na een paar jaar 
hard trainen is eerste team van 
tafeltennisvereniging Castricum 
er in geslaagd om welverdiend 
kampioen in de vierde klasse te 
worden. Bij aanvang van de laat-
ste wedstrijd stonden ze al met 
negen punten voor op de num-
mer twee; TSTZ Haarlem. Met 
nog een punt nodig gingen Yu-
ri Hazelzet, Wout Goos en Sandra 
Staring richting Haarlem voor het 
kampioenschap. Al na de eerste 
wedstrijd was het zover. Met een 
spannende vijf-setter won Yu-
ri Hazelzet zijn partij, de rest van 
de partijen waren een formaliteit. 
Vanaf januari begint de voorjaars-
competitie en gaat het team een 
poging wagen in de derde klasse. 
Hans Nieuwenhuis en Kees Hou-
baer uit het team hebben beiden 
een 100% score behaald.

Eerste team 
tafeltennis is 
kampioen!

Castricumse Rugby Club 
kansloos tegen Haagsche RC

De start van de thuisploeg was 
veelbelovend door een try van 
Romain Raine en een penal-
ty van Menno Rechsteiner, daar-
na was het eigenlijk achter de fei-
ten aan lopen. Cas kwam tekort in 
de scrums en line-outs, waar veel 
voordeel uit gehaald kan worden. 
Den Haag was een klasse beter 
afgelopen zaterdag. Aan de coa-
ches nu de taak om de teleurstel-
ling om te buigen in een aanvals-
plan voor behoud top zes. Zater-
dag 9 december gaat De Castri-
cumse Rugby Club gaat op be-
zoek bij koploper Hilversum, aan-
vang  15.00 uur. Foto Theo Been-
tjes. 
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Duracell accu’s bij  
Acim Accubedrijf

Castricum - Sinds de beginja-
ren ‘20 verkoopt Duracell over de 
hele wereld energieproducten 
voor persoonlijke behoeften. Du-
racell verkoopt niet alleen batte-
rijen, maar ook mobiele energie-
units en laadapparaten voor el-
ke situatie. Kenmerkend voor de-
ze producten is een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding. Het 
is daarom ook niet verwonder-

lijk, dat Duracell  energieproduc-
ten wereldwijd de best verkoch-
te zijn.
Iedereen kent het onvermoeiba-
re roze konijntje dat maar door 
blijft gaan dankzij de enorme 
power van de geplaatste Dura-
cell batterijen. Sinds 2012 is Du-
racell, in Amerika gestart met 
de fabricage van ‘automotive 
batterijen’ in de volksmond be-

kend als autoaccu’s. Dit was een 
enorm succes waarna men be-
sloten heeft de pijlen te richten 
op Europa. Omdat Duracell de 
kwaliteitslat zeer hoog legt, is 
voor de productie van deze ac-
cu’s, in Europa, gekozen voor de 
Oostenrijkse accufabrikant Ban-
ner. Banner is een familiebedrijf 
dat sinds 1937 accu’s produceert 
en is uitgegroeid tot één van Eu-
ropa’s grootste en beste accu-
fabrieken. Banner behoort als 
enige accufabrikant in Oosten-
rijk tot de internationaal erken-
de en toonaangevende accupro-
ducenten en levert ‘eerste mon-
tage-accu’s’ aan belangrijke au-
tofabrikanten zoals Audi, BMW, 

VW, Chrysler, Porsche en Mer-
cedes. Banner producten vol-
doen net zo goed in het koudste 
noorden van Scandinavië als in 
de hitte van Afrika. Dit zegt ge-
noeg! Er zijn vier productielijnen  
Duracell accu’s: Starter voor al-
le standaard toepassingen,  Ad-
vandced  voor auto’s met veel 
stroomgebruikers en waar een 
hogere koudstartstroom ge-
wenst is. Extreme voor auto’s 
met een start- stopsysteem of 
voor cyclische toepassingen. De 
Professional voor vrachtwagens, 
autobussen, landbouwvoertui-
gen et cetera. Voor welke Du-
racell accu men ook kiest, kiest 
voor kracht en betrouwbaarheid. 

Duracell accu’s zijn verkrijgbaar 
bij  Acim  Accubedrijf Ruiterweg 
53 Castricum  Tel 0251-654740, 
www.acimaccubedrijf.nl. Hier 
worden accu’s gratis getest. In 
de maand december krijgt men 
bij aankoop van een Duracell ac-
cu een banketstaaf  cadeau.

Dementie en toekomst 
thema in Alzheimercafé
Castricum - Op dinsdag  10 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp 
is: Dementie en de toekomst: 
hulpvormen, opname, zorgboer-
derij et cetera. 

Gespreksleider is Anke Beerla-

ge en zij ontvangt een medewer-
ker van het zorgloket van de ge-
meente Castricum. 

Uit ervaring blijkt dat veel men-
sen niet graag om hulp vra-
gen. Terwijl het juist zo belang-
rijk is dat mensen dat wél doen. 

Akersloot - Niets kan de sfeer 
van kerst beter symboliseren dan 
een echte verse kerstboom in 
huis. Ook dit jaar is men bij Tuin-
centrum - Tuinaanleg Frits Jans-
sen aan het juiste adres voor 
een breed aanbod van sterke en 
mooie kerstbomen. Al ruim der-
tig jaar haalt Tuincentrum- Tuin-
aanleg Frits Janssen 'hun' kerst-
bomen op in het Duitse  Sauer-
land. Hier kiest Dennis de aller-
mooiste kerstbomen uit op het 
land en helpt daarbij mee met 
zagen en laden. Verser dan dit 
kan haast niet.
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 bij ons hoog in het vaandel. 
Wij willen dat, net als onze bo-
men, heesters en vaste planten, 
ook onze kerstbomen perfect 

zijn. Bij Frits Janssen hebben de 
klanten een grote keuze; van de 
gewone kerstspar, de blauwspar, 
de Servische spar tot de Nord-
mann. Van klein tot groot, ge-
zaagd of in pot. Als de gewenste 
boom eenmaal gekozen is, kun-
nen de klanten bij de sfeervol-
le kerstafdeling nog allerlei ori-
ginele kerstspulletjes uitzoeken. 

Hier vindt men een leuk assor-
timent aan kerstartikelen waar-
onder kerstballen, slingers en 
verlichting. En natuurlijk de be-
kende kerststerren en azalea’s 
tot de cyclamen, hyacinten en 
kerststukjes. Tevens hebben wij 
een ruime keuze uit decora-
tie en insteekmateriaal om zelf 
stukjes van te maken." Tuincen-
trum- Tuinaanleg Frits Janssen is 
te vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot. Zie ook www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl.

Bij Tuincentrum Frits Janssen 
Kerstbomen uit Sauerland

Voetganger is vogelvrij 
in de Dorpsstraat

Een paar jaar terug is de Dorpsstraat voor veel geld opgeknapt en 
veranderd in een fietsstraat met een breder trottoir. De renovatie 
kostte het dubbele van hetgeen de gemeente aan budget gereser-
veerd had. Wat schetst nu mijn verbazing? Enkele bewoners maken 
ineens een tuin van het trottoir en de ondernemers van de Dorps-
straat hebben de extra ruimte op het voetpad ontdekt als uitbrei-
dingslocatie van hun onderneming. Eerst worden er tegels neerge-
legd met de tekst ‘eigen grond’. Daarna worden er schermen, hek-
werken en reclameborden in de doorloop geplaatst en wordt de 
openbare ruimte ingenomen. Af en toe staat er in de krant een ad-
vertentie voor een terrasvergunning, maar dit is blijkbaar een vrij-
brief om het hele trottoir als eigendom te zien en dit ook zo in ge-
bruik te nemen. De ooit goedbedoelde slechtziendenstrook wordt 
op diverse plekken gewoon door terrastafels en stoelen of recla-
meborden geblokkeerd, waardoor het voor slechtzienden veiliger 
is de strook te negeren dan deze te volgen. Ik roep de gemeen-
te Castricum op om eens een handhavend rondje door het cen-
trum te doen, met de vergunningen in de hand. Het lijkt me sterk 
dat hier allemaal toestemming voor is gegeven door B&W. Presen-
teert u dan ook even de rekening van de kosten van de herinrich-
ting, want ik neem aan dat wij als inwoners van Castricum niet de 
bestrating van particuliere tuinen en terrassen van ondernemers 
hoeven te betalen. Daarnaast roep ik de inwoners van Castricum 
op te klagen bij die ondernemers die hun bedrijf belangrijker vin-
den dan een veilig en ruim trottoir. Als dan tenslotte ook de fietsers 
weer op de fietsstroken willen gaan rijden in plaats van op het res-
tant trottoir, dan zal het centrum zeker aantrekkelijker worden voor 
het kopend publiek.
Naam bij de redactie bekend.

Er wordt uitgelegd welke hulp er 
in welke fase kan worden aan-
gevraagd en door wie die wordt 
geboden. Meer weten over dit 
onderwerp? Ga dan naar het 
Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci. Adres: Sans Sou-
ci 113. Vanaf 19.00 uur zijn al-
le belangstellenden welkom. Het 
programma start om 19:30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. De toe-
gang én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.

Herstel 
In het artikel over de overna-
me van Tandprothetische Prak-
tijk Stet op de Van Egmondstraat 
is een storende fout geslopen. Er 
werd gesteld dat Stet de enige 
tandprothetische praktijk in Cas-
tricum zou zijn. Dat klopt niet. In 
Castricum is ook Klappe Tand-
techniek actief op de Dorpsstraat. 
Het bedrijf van Stet is inmiddels 
overgenomen door Reuvers.

Op foto met Pieten en 
paardje in Geesterduin 

Castricum - De meeste klein-
tjes vonden het heel leuk, een 
paar vonden de Pietjes een beet-
je eng en weer andere peuters 
hadden een kijkje op het paard-

je. Zaterdag mochten de kinde-
ren in winkelcentrum Geester-
duin een foto laten maken met 
Jupiter, het neefje van Americo 
het paard van Sinterklaas. 

Voor SenZ-leden
Korting bij Univé 
en Zilveren Kruis
Regio - SenZ-leden komen ook 
in 2014 in aanmerking voor een 
hoge korting op hun zorgver-
zekering bij Univé en Zilveren 
Kruis. Leden krijgen tot 10 pro-
cent korting op de maandpre-
mie. Omdat het lidmaatschap 
een gezinslidmaatschap is, kun-
nen alle thuiswonende gezinsle-
den profiteren van de korting op 
de Beter Af Polissen van Zilve-
ren Kruis en op de nieuwe Zorg 
Samen Polis van Univé. Daarbij 
krijgen SenZ-leden die een aan-
vullende verzekering afsluiten bij 
Univé ook hun 21,75 euro lid-
maatschapsgeld terug. Het voor-
deel kan oplopen tot meer dan 
100 euro per persoon per jaar! 
Klanten die al een zorgverzeke-
ring bij Univé of Zilveren Kruis 
hebben en ook willen profite-
ren, kunnen zich aanmelden bij 
SenZ. Dat geldt ook voor klan-
ten die elders zijn verzekerd en 
willen overstappen naar Univé 
of Zilveren Kruis. Zie ook www.
senzpas.nl of bel met SenZ, tele-
foon 088-995 8822.
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Castricum – Projectkoor Castri-
cum houdt op zondag 15 decem-
ber in de Maranathakerk een 
kerstconcert met als titel ‘An-
gels’. De ruim zeventig deelne-
mers zijn een veelzijdig program-
ma aan het instuderen. Naast het 
koor verlenen enkele professio-
nele solisten medewerking: In-

eke Baksteen (sopraan), Mar-
jan Deiman (harp) en Peter On-
nes (hobo en althobo). De piano-
begeleiding wordt verzorgd door 
Gijs Braakman en de muzika-
le leiding is in handen van Cees 
Brugman. 
Het programma bestaat uit en-
kele befaamde carols, maar ook 

fragmenten uit The Messiah, 
Weihnachtsoratorium en meer. 
Aanvangstijd concert: 14.30 uur 
en kaartverkoop vanaf 13.45 uur 
bij de kerk, mits nog voorradig. 
Prijs: tien euro, inclusief con-
sumptie. Reserveringen: Aad 
Zonneveld 0251-656907 of aad-
entinus@hotmail.com.

Kerstconcert Projectkoor Castricum

Castricum - Een groot deel van 
de zorgtaken die nu vanuit het 
Rijk worden georganiseerd wor-
den de verantwoordelijkheid van 
gemeenten. 
D66 Castricum sprak met Twee-
de Kamerlid Vera Bergkamp over 
dit onderwerp naar aanleiding 
van een politiek café dat ze or-
ganiseren over de zorg. De dis-

Debat over zorg met Tweede Kamerlid D66
cussieavond vindt plaats op 9 
december in cultureel centrum 
Vredenburg, Dusseldorperweg 
64, Limmen, met Vera Bergkamp 
als speciale gast. 

D66 nodigt iedereen die affiniteit 
heeft met zorg uit om deel te ne-
men aan de discussie. Aanvang 
20.00 uur.

Castricum - Fractievoorzit-
ter Rob Schijf wordt lijsttrek-
ker van Gemeente en Dorpsbe-
lang in Castricum. Bij de algeme-
ne ledenvergadering is hij una-
niem tot lijsttrekker gekozen. 
Kees van der Himst uit Castri-
cum staat op de tweede plaats 
van de lijst en Cees Hollenberg 
nummer drie. Als nieuwkomer 
staat Herman Sterken uit Cas-
tricum op de vierde plaats. Op 
de vijfde plaats staat Mirjam 
Buur uit Limmen. Ook een aan-
tal jongeren heeft zich aange-
meld. Het verkiezingsprogram-
ma 2014 – 2018 en de definitie-
ve kandidatenlijst worden in ja-
nuari 2014 vastgesteld. De huidi-

Rob Schijf lijsttrekker GDB
Ans Pelzer lijsttrekker PvdA

Castricum - Ze gaan er nog 
even keihard tegenaan; Ral-
ph Outmaijer en Linda Boersma 
van grandcafé Mezza Luna op 
de Mient. Voordat de overname 
plaatsvindt op 6 januari willen zij 
alles op een goede manier afslui-
ten. En daar hoort ook een feest-
weekend bij van 3 tot en met 5 
januari. ,,Mensen die denken dat 
het om een aflopende zaak is, 
hebben het helemaal mis”, zegt 
chef-kok Ralph. ,,Wij zullen on-
ze gasten tot op het laatste mo-
ment verwennen. We hebben er 
juist heel veel zin in om deze de-
cembermaand extra feestelijk te 
maken.” Ondertussen zijn Rena-
to en Tiny Holshuijsen van ‘t Mi-
rakel van Bakkum druk plan-
nen aan het maken voor de toe-
komst. ,,De eerste periode wil-
len we niet heel veel verande-
ren, al hebben we wel een paar 
verrassende ideeën die het res-
taurant ten goede zullen komen”, 
zegt Renato. ,,Na de sleutelover-
dracht laten we eerst een en an-
der opknappen”, vervolgt Tiny. 
,,Er komen bijvoorbeeld gordij-
nen om de akoestiek in het res-
taurant te verbeteren. Op het ter-
ras komt verwarming en eigen-
lijk willen we later de buitenkant 
een nieuwe, warme kleur ge-
ven.” Op 11 april is de officiële, 
feestelijke opening. ,,Dan zijn we 
goed ingewerkt. We zijn van plan 
er een mooi feest van te ma-
ken met allerlei proeverijen van 
onze leveranciers.” Renato be-
nadrukt dat ’t Mirakel van Bak-
kum blijft bestaan. ,,Daar veran-
dert helemaal niets. De formule 

die we daar hanteren met mooie 
vleesgerechten voor weinig geld, 
slaat aan en daar moeten we 
dus helemaal niets aan verande-
ren.” Renato en Tiny hebben eer-
der twee horecazaken gehad en 
zien niet op tegen de extra druk-
te. ,,Dat is ene kwestie van goed 
plannen”, zegt Tiny. ,,Beide res-
taurants hebben een uitstekend 
team medewerkers en dat is na-
tuurlijk heel belangrijk.” 
Ralph en Linda zijn na ruim tien 
jaar toe aan een nieuwe uitda-
ging. Linda: ,,Daarbij hebben 
we ons afgevraagd of het roer 
om moest in het restaurant of 
dat we zelf een nieuwe richting 
moesten zoeken. We hebben ge-
kozen voor het laatste. Eerst wil-
len we hier alles goed afronden 
en daarna maken we een nieuwe 
stap richting toekomst.” Op de 
allerlaatste avond organiseren 
Ralph en Linda een heel bijzon-
der feest. ,,We hebben contact 
gezocht met het Ouderenfonds 
en die selecteren zo’n veertig 
ouderen uit deze omgeving. Het 
gaat dan om thuiswonende seni-
oren die te weinig geld hebben 
om uit eten te gaan. Wij trakteren 
hen op een speciaal diner die wij 
samenstellen uit de overgeble-
ven voorraad.” 

Ralph vult aan: ,,Dat vraagt na-
tuurlijk wel om veel creativiteit, 
maar dat maakt het extra leuk.” 
Mezza Luna is 6 en 7 januari ge-
sloten. Wie wil reserveren, voor 
de kerstdagen bijvoorbeeld of 
een feest in het nieuwe jaar, kan 
dat doen via tel.: 0251-652251. 

Grand café Mezza Luna 
over in andere handen

ge raadsleden voor het GDB zijn 
weer beschikbaar voor een nieu-
we  raadsperiode. 

Nieuwe nagelstudio 
van Ilonka de Groot

Castricum - Ilonka de Groot is 
29 jaar en opent een nagelsstu-
dio in Castricum. 

,,Het verzorgen van nagels was 
voor mij altijd al een hobby, maar 
ik vind het zo leuk dat ik een op-
leidingen ben gaan volgen om 
van deze hobby mijn werk te 
maken. Ik heb mijn opleiding ge-
daan bij Young-Nails. Dat is een 
uitstekend en populair Ameri-
kaans merk. Met die producten 
werk ik ook. Per 11 december 
start ik met mijn nieuwe nagel-
studio. Ik heb mijn garage omge-

bouwd als salon. De inrichting is 
warm en sfeervol, omdat ik mijn 
klanten een gezellige omgeving 
wil bieden. En de koffie en thee 
staan altijd klaar! Er komt een 
stempelkaart en na tien keer is 
een behandeling gratis. Hygiëne 
speelt in de salon vanzelfspre-
kend een hoofdrol en elke klant 
krijgt een eigen vijl. In de salon 
kan iedereen terecht voor mooie 
verzorgde en sierlijke nagels, 
acrylnagels of gellak nagels. Er is 
hier veel mogelijk. Ik werk over-
dag, maar ook in de avonduren. 
Mijn website is te vinden via 
www.nagelstudio-castricum.nl.” 

Wie vast een afspraak wil maken 
kan terecht op tel.: 06-22208397. 
Het adres is Hendrik Casimir-
straat 34. 

Castricum - Ans Pelzer, sinds 
25 jaar werkzaam bij de FNV 
is de lijsttrekker van PvdA 
Castricum.  De volgorde van 
kandidatenlijst, voorgesteld 
door een onafhankelijke kan-
didaatsstelingscommissie 
onder leiding van oud-burge-
meester Aaltje Emmens-Knol, 
is tijdens de vergadering niet 
meer gewijzigd. 

Wel zijn Peter Koppe en Sander 
Schmitz een plaats omhoog ge-
gaan door de terugtrekking van 
Petra Nordholt. Zij zal de volgen-

de periode niet meer terugke-
ren in de politiek. Voorzitter Jan 
Postma is enthousiast over de 
kandidaten: “Er staat een heel 
sterk team en daar ben ik trots 
op, een goede mix van vernieu-
wing en continuïteit.” 

Dave van Ooijen staat op num-
mer twee gevolgd door Peter 
Verduin. Verduin is tot de verkie-
zingen benoemd als fractievoor-
zitter. John Hommes heeft het 
stokje aan hem overgedragen. 
Hommes keert niet meer in de 
gemeenteraad terug. 
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